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Datum 5 maart 2019
Onderwerp Komgrens Cruquiusweg
Aanleiding Behandeling verzoek om voorlopige voorziening
Portefeuillehouder N.Mulder

Zoals bekend heeft de provincie Noord-Holland beroep ingesteld tegen het besluit tot 
aanpassing van de komgrens Cruquiusweg. Op de Lijst van ingekomen stukken van de 
afgelopen raadsvergadering stond de brief van de rechtbank over dit beroep, inclusief de 
bijbehorende stukken.

Inmiddels is door de provincie een verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de 
rechtbank. De rechtbank heeft ons bij brief van 28 februari, ontvangen op 1 maart, bericht 
dat de zitting over dit verzoek plaats zal vinden op donderdag 7 maart. Om 11.00 uur op het 
adres Jansstraat 81 in Haarlem. Het verweer bij deze zitting namens de gemeente zal, zoals 
te doen gebruikelijk, ambtelijk gevoerd worden.

Waar het college belast is met de uitvoering van het raadsbesluit over de komgrens, achten 
wij het zinvol de volgordelijkheid van hetgeen er nu speelt nog eens op rij te zetten. Dit geldt 
temeer daar er in de afgelopen dagen snel geschakeld moest worden.

Zodra de rechtbank het verzoek om een voorlopige voorzieningen ontvangen had, is ons 
telefonisch een tweetal vragen gesteld:

1) Is de raad bereid te wachten met uitvoering van het besluit over de komgrens 
totdat het beroep is behandeld? Waarbij de rechtbank kan toezeggen dat de 
betreffende zitting dan in april of mei plaats zal vinden.

2) Zo niet, is er wel bereidheid om met uitvoering van het besluit te wachten totdat er 
een uitspraak is over de voorlopige voorziening? 

Vrijdag 22 februari heeft wethouder Mulder een belronde gedaan langs de fractievoorzitters 
over deze twee vragen. Het resultaat daarvan, zoals ook door de griffier per mail diezelfde 
avond aan u bericht, is dat wij aan de rechtbank konden melden dat de eerste vraag 
ontkennend wordt beantwoord en de tweede vraag bevestigend. Waar het eerst de 
bedoeling was om op 26 februari de borden te plaatsen, is daar dus na consultatie van de 
fractievoorzitters van afgezien.

In lijn met deze consultatie zal komende donderdag de vertegenwoordiging van uw raad 
inzetten op het kunnen doorgaan met de uitvoering van het raadsbesluit over de komgrens. 
Daarnaast zijn er, zoals wij u in ons collegebericht van 11 februari gemeld hebben, door ons 
bij de provincie twee vergunningen gevraagd: één voor het plaatsen van de borden op 
provinciale grond, en één voor het treffen van maatregelen om de plaatsing van de borden 
verkeersveilig te kunnen uitvoeren. De provincie heeft de eerste aanvraag aangehouden, en 
de tweede aanvraag buiten behandeling gesteld. Aangezien deze vergunningen nodig zijn 
voordat plaatsing van de borden daadwerkelijk kan gebeuren, zal de gemeentelijke inzet er 
ook op gericht zijn deze aanvragen nu snel af te handelen. De aanhouding c.q. buiten 
behandelingstelling van deze aanvragen zijn o.i. de verkeerde middelen om het beroep van 
de provincie tegen het besluit over de komgrens te doen slagen. De provincie zou dan ook 
deze aanvragen op korte termijn moeten afwikkelen, opdat wij met deze vergunningen het 
besluit over de komgrens kunnen effectueren.

Zodra de uitspraak over het verzoek tot voorlopige voorziening bekend is, zal dit meteen via 
de griffie aan u doorgegeven worden. Separaat daarvan zal het college u een advies doen 
toekomen over dan te zetten vervolgstappen.
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Ten slotte verdient vermelding dat wij gisteren, 4 maart, een brief hebben gekregen van de 
heer Geels, met daarin de oproep aan wethouder Mulder om donderdag als getuige te 
verschijnen bij de behandeling van het verzoek om voorlopige voorziening. Wij hebben de 
heer Geels vandaag geantwoord dat aan zijn verzoek niet zal worden voldaan. Het is aan de 
rechtbank om desgewenst getuigen op te roepen. Zodra de rechtbank wethouder Mulder 
oproept, zal daar uiteraard aan voldaan worden.
Wij hebben inmiddels begrepen dat ook de fractievoorzitters van HBB en D66 en de 
gedeputeerde van de provincie een dergelijke oproep hebben gehad. Ook voor hen geldt 
geen verplichting om aan de oproep gehoor te geven.
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