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Collegebericht: Komgrens Cruquiusweg
Actiepunt 19-10 commissie Ruimte:
Het college zegt extra informatie toe:
 Advies gemeentelijke jurist over slagingskans rechtszaak
 Variant 50km tot de huidige tijdelijke stoplichten en inrit.
Daarna wordt in de agendacommissie besproken hoe een gesprek hierover in te
richten.
Achtergrond
De raad van de gemeente Heemstede heeft op 22 februari 2018 besloten de
bebouwde komgrens op de N201 Cruquiusweg te verleggen om daarmee de
maximumsnelheid op de N201 Cruquiusweg omlaag te brengen en leefbaarheid
van inwoners in de Indische Wijk en De Slottuin te verbeteren.
De provincie Noord-Holland is eigenaar en wegbeheerder van dit wegvak en heeft
bezwaar gemaakt en later beroep ingesteld tegen dit nieuwe kombesluit.
Op 7 maart 2019 heeft de voorzieningenrechter bepaald dat tot aan een uitspraak
in het beroep de borden die de nieuwe komgrens aangeven nog niet geplaatst
mogen worden.
Bestuurlijk overleg
Er heeft bestuurlijk overleg plaats gevonden tussen wethouder en de betreffende
gedeputeerden over de kwestie.
De provincie heeft in de laatste bestuurlijke overleggen het voorstel gedaan om wel
de komgrens te verschuiven, maar deze te leggen ter hoogte van Ir. Lelylaan en
niet, zoals door de gemeenteraad besloten, aan het eind van de nieuwe wijk
Slottuin.
De raad is hierover geïnformeerd, laatstelijk bij collegebericht van 5 maart 2020. In
de commissie Ruimte heeft dit geleid tot de vragen zoals hiervoor gemeld bij het
actiepunt.
Bericht rechtbank
De behandeling van het beroepschrift van de provincie is uitgesteld in afwachting
van overleg tussen provincie en gemeente. De rechtbank heeft bij brief van 19 mei
2020 gevraagd naar de stand van zaken. Antwoord is gevraagd binnen twee
weken.
Indien vanuit de agendacommissie of anderszins van de raad geen ander bericht
komt, zal de rechtbank worden bericht dat het overleg tussen partijen nog niet is
afgerond.
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Advies gemeentelijke jurist
Van onze externe jurist is inmiddels het advies ontvangen over de positie van de
gemeente in de lopende rechtszaak en de slagingskans. Het advies is bij dit
collegebericht gevoegd. Gelet op het belang van de gemeentelijke procespositie
wordt op dit bericht geheimhouding gelegd.
Variant 50 km tot de huidige tijdelijke verkeerslichten en inrit
Deze locatie valt zo goed als samen met de situering van de komgrens conform
het besluit van de raad van de gemeente Heemstede. De argumenten pro en
contra zoals gewisseld tijdens de bezwaar- en beroepsprocedure gelden dan ook
hiervoor. Aanvullend kunnen de volgende kanttekeningen hierbij worden gemaakt:
 Op de N201 zijn tijdelijke verkeerslichten gerealiseerd ten behoeve van het
bouwverkeer voor de wijk Slottuin. Met de verkeerslichten is een veilige
oversteekmogelijkheid gecreëerd met als belangrijk voordeel dat het
bouwverkeer niet via de bestaande woonwijk hoeft te rijden. Zo wordt de
bouwoverlast voor de omgeving geminimaliseerd.
 Indien de tijdelijke verkeersregelinstallatie behouden blijft, dan ontstaat er
geen volwaardige kruising. Op de huidige kruising zijn niet alle
verkeersbewegingen mogelijk.
Op de ook in de commissie gestelde vraag of de inrit van Slottuin behouden kan
blijven, wordt ingegaan in een separaat collegebericht.
Besluit college
Geheimhouding op te leggen op het advies ‘Gemeente Heemstede/Advies grens
bebouwde kom’ van onze externe jurist (d.d. 8 mei 2020) dat als bijlage bij dit
collegebericht is gevoegd, op grond van het bepaalde in artikel 55, eerste lid j°
artikel 25, tweede lid, van de Gemeentewet in samenhang met artikel 10, tweede
lid, aanhef en onder sub g van de Wet openbaarheid van bestuur en de
gemeenteraad te verzoeken deze geheimhouding in zijn eerstvolgende
vergadering te bekrachtigen (overeenkomstig artikel 25, derde lid Gemeentewet).
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