
Collegebericht 
  

  1/1 

 

Datum 2 april 2019 

Onderwerp Beroepschriften tegen besluit provincie tot onttrekking aan de 
openbaarheid van de spoorwegovergang bij Laan van Alverna 

Aanleiding Verzoek van de Raad van State om een uiteenzetting 

Portefeuillehouder N.Mulder 

 
 
In de vergadering van 29 september 2016 heeft de raad besloten de verzoeken tot 
onttrekking aan de openbaarheid van de spoorwegovergang bij de Laan van Alverna af te 
wijzen. Tegen dat besluit is administratief beroep ingesteld bij Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland. Gedeputeerde Staten hebben het raadsbesluit vernietigd en de 
spoorwegovergang alsnog aan de openbaarheid onttrokken. De Fietsersbond en Wandelnet 
zijn hiertegen in beroep gegaan. De raad is niet in beroep gegaan. Dit met name vanwege 
de geringe kans op succes bij de bestuursrechter en ook omdat de raad het onwenselijk 
vond te procederen tegen medeoverheden.  
De rechtbank heeft de beroepen ongegrond verklaard en de Fietsersbond en Wandelnet zijn 
in hoger beroep gegaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De 
Afdeling heeft de raad verzocht een schriftelijke uiteenzetting te geven.  

 
Bijgevoegd is een concept voor de schriftelijke uiteenzetting. Mochten wij uiterlijk dinsdag 9 
april aanstaande van u geen andersluidend bericht ontvangen, dan nemen wij aan dat deze 
uiteenzetting zo aan de Raad van State kan worden verzonden. 
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Geacht college, 
 
Bij besluit van 29 september 2016 heeft de raad van de gemeente Heemstede 
verzoeken afgewezen tot onttrekking aan de openbaarheid van de 
spoorwegovergang bij de Laan van Alverna. Bij besluit van 17 mei 2017 heeft het 
college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland de hiertegen ingestelde 
administratieve beroepen gegrond verklaard, het primaire besluit vernietigd en de 
spoorwegovergang alsnog aan de openbaarheid onttrokken. De hiertegen 
ingestelde beroepen heeft de rechtbank Noord-Holland, zittingsplaats Haarlem, bij 
uitspraak van 30 juli 2018 ongegrond verklaard. 
Tegen de uitspraak van de rechtbank is hoger beroep ingesteld. U heeft de raad 
van de gemeente Heemstede verzocht een schriftelijke uiteenzetting te geven. 
Hieronder schetsen wij de voorgeschiedenis en de huidige situatie. 
  
Voorgeschiedenis 
 
ProRail wilde de spoorwegovergang  bij de Laan van Alverna afsluiten en heeft 
een omgevingsvergunning aangevraagd voor een alternatieve ontsluitingsweg 
Het Ministerie van verkeer en Waterstaat heeft zich in 1999 ten doel gesteld het 
aantal doden en gewonden op spoorwegovergangen in 2010 ten minste 
gehalveerd te hebben ten opzichte van het jaar 1985. Daarom wil ProRail de 
onbewaakte spoorwegovergangen sluiten. In 2013 bracht ProRail de sluiting van 
de onbewaakte spoorwegovergang aan de Leidsevaartweg ter sprake. Het gaat 
hier om het deel van de Leidsevaartweg dat in de volksmond “Het laantje van 
Alverna” wordt genoemd. 
De gemeente heeft geantwoord dat het hier geen openbare weg betreft en dat de 
sluiting van de spoorwegovergang een privaatrechtelijke kwestie is. Het ging met 
name om het recht van overpad dat omwonenden op de spoorwegovergang 
hadden. Na overleg met de gemeente en de buurt heeft ProRail een 
omgevingsvergunning voor het aanleggen van een nieuwe ontsluitingsweg 
aangevraagd. Het gaat om een verbinding tussen “Het laantje van Alverna” en de 
Constantijn Huijgenslaan. Het college heeft deze vergunning in 2013 verleend. De 
weg ligt er inmiddels. Dat deel van de Leidsevaartweg dat in de volksmond 
“Laantje van Alverna” wordt genoemd en het verlengde daarvan, de nieuwe 
ontsluitingsweg, heten inmiddels Laan van Alverna. 
Tegen de omgevingsvergunning voor de nieuwe ontsluitingsweg zijn destijds veel 
bezwaren ingediend. De bezwaren waren inhoudelijk niet zozeer gericht tegen de 



 

 

nieuwe ontsluitingsweg zelf als wel tegen de voorgenomen afsluiting van de 
spoorwegovergang. Met name de Fietsersbond en Wandelnet claimden dat hier 
sprake was van een openbare weg, omdat van de spoorwegovergang al vele jaren 
door het algemeen publiek gebruik wordt gemaakt. Hoewel de voorgenomen 
afsluiting feitelijk de aanleiding was voor de nieuwe ontsluitingsweg, had de sluiting 
van de spoorwegovergang in juridisch opzicht niets met de omgevingsvergunning 
voor de spoorwegovergang te maken. De gemeente heeft bezwaarden 
geadviseerd een preventief handhavingsverzoek in te dienen tegen de 
voorgenomen afsluiting van de spoorwegovergang. Op deze manier zou de vraag 
of de spoorwegovergang openbaar is door de bestuursrechter uiteindelijk beslecht 
kunnen worden. 
 
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt dat de 
spoorwegovergang door verjaring openbaar is geworden 
Het preventieve handhavingsverzoek is door het college afgewezen. Volgens de 
Wegenwet kan een weg, als die gedurende ten minste dertig jaar voor een ieder 
toegankelijk is geweest, door verjaring openbaar worden. Dit geldt niet indien de 
weg ter bede toegankelijk was. Dat wil zeggen dat door middel van borden is 
aangegeven dat het om privéterrein gaat. Naar de inschatting van het college 
hadden er altijd borden gestaan. Na bezwaar en beroep besliste uiteindelijk de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in hoger beroep in december 
2015 dat de spoorwegovergang door verjaring openbaar was geworden. Dat de 
overgang ter bede was geweest kon volgens de hoogste bestuursrechter niet 
worden aangetoond. ProRail had de spoorwegovergang na het aanleggen van de 
nieuwe ontsluitingsweg inmiddels afgesloten en moest die nu weer openstellen 
voor publiek. De spoorwegovergang kon op basis van de Wegenwet nu alleen nog 
door een besluit van de gemeenteraad van Heemstede aan de openbaarheid 
worden onttrokken.  
Het college heeft geprobeerd tot een minnelijke oplossing te komen. Met ProRail 
en andere belanghebbenden zijn gesprekken gevoerd. ProRail had toegezegd te 
onderzoeken of er acceptabele alternatieve oplossingen zijn met weinig overlast en 
niet duur. Uiteindelijk bleek op een hoorzitting waarbij veel Heemstedenaren 
aanwezig waren dat een minnelijke oplossing niet mogelijk was. Velen wilden niet 
wachten op alternatieve oplossingen. De gemeente moest nu het 
handhavingstraject, dat eerder al gestart was doorzetten. De spoorwegovergang 
was immers vooralsnog openbaar en ProRail moest de spoorwegovergang, die na 
aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg was afgesloten, weer openstellen. 
Dat is ook gebeurd. Nu een minnelijke oplossing niet mogelijk was moesten de 
inmiddels ingediende verzoeken aan de raad tot onttrekking aan de openbaarheid 
van de spoorwegovergang ook in behandeling worden genomen.  
 
De gemeenteraad wijst verzoeken tot onttrekking aan de openbaarheid van de 
spoorwegovergang af 
ProRail en enkele aanwonenden van de spoorwegovergang dienen in 2016 bij de 
gemeenteraad een verzoek in tot onttrekking aan de openbaarheid van de 
spoorwegovergang. Het voornaamste motief is de veiligheid. In september 2016 
wijst de gemeenteraad de verzoeken uiteindelijk af. De raad ziet geen 
zwaarwegende reden voor onttrekking aan de openbaarheid. Op dat moment is 
niet uit te sluiten dat er een alternatieve oplossing komt die weinig overlast geeft, 
veilig is en niet te duur. ProRail was daar op dat moment mee bezig. Als de 
overgang eenmaal aan de openbaarheid is onttrokken wordt die nooit meer 



 

 

openbaar. Daar is dan de medewerking van de eigenaar voor nodig. De 
spoorwegovergang vervult echter een belangrijke rol voor veel fietsers en 
wandelaars in Heemstede en daarbuiten. De spoorwegovergang ontsluit namelijk 
het duingebied en de strandwallen. Als de spoorwegovergang is afgesloten moet 
een omweg worden gemaakt. De raad heeft er nadrukkelijk op gewezen dat 
ProRail verantwoordelijk is voor de veiligheid op de spoorwegovergang. Als 
ProRail het onveilig vindt moet ProRail maatregelen nemen. De raad onderschrijft 
dat veiligheid voorop staat, maar omdat ProRail in staat moet worden geacht voor 
een veilige overgang te zorgen, vond de raad in meerderheid dat die veiligheid 
geen aanleiding is voor onttrekking aan de openbaarheid.  
 
Gedeputeerde Staten vernietigen het raadsbesluit en onttrekken de 
spoorwegovergang alsnog aan de openbaarheid, de rechtbank heeft de hiertegen 
ingestelde beroepen ongegrond verklaard. 
Tegen het raadsbesluit zijn ProRail en aanwonenden in administratief beroep 
gegaan bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Gedeputeerde Staten (GS) 
hebben het raadsbesluit vernietigd en hebben de spoorwegovergang alsnog aan 
de openbaarheid onttrokken. GS lieten in dit besluit de veiligheid prevaleren. GS 
vonden dat voldoende duidelijk was dat de onbewaakte spoorwegovergang 
onveilig is, althans dat voldoende twijfel was gezaaid over de veiligheid. Dat 
ProRail voor die veiligheid moest zorgen vonden GS niet redelijk.  
De tegen dit besluit ingestelde beroepen heeft de rechtbank Noord-Holland 
ongegrond verklaard. 
 
Huidige situatie 
 
Inleiding 
Op dit moment is de spoorwegovergang aan de openbaarheid onttrokken en ook 
weer afgesloten door ProRail. Gelieerd aan deze zaak spelen enkele kwesties 
waarvan wij hieronder de context en de stand van zaken schetsen om u een 
completer beeld van deze zaak te geven. 
 
Hek ProRail op nieuwe ontsluitingsweg 
Op de nieuwe ontsluitingsweg staat een hek van ProRail. Het hek heeft ProRail 
destijds geplaatst omdat de spoorwegovergang weer open moest. Dit vond ProRail 
niet verantwoord. Vooral omdat het vanwege de nieuwe ontsluitingsweg drukker 
werd op de onbewaakte spoorwegovergang. Het hek staat nu afwisselend open en 
dicht. Nu GS de spoorwegovergang aan de openbaarheid heeft onttrokken is de 
spoorwegovergang weer dicht. ProRail heeft aangegeven het hek te laten staan 
zolang het besluit tot onttrekking aan de openbaarheid van de spoorwegovergang 
nog niet onherroepelijk is.  
 
Eigendom nieuwe ontsluitingsweg 
De nieuwe ontsluitingsweg is nu in eigendom van ProRail. Volgens een 
projectovereenkomst, gesloten tussen de gemeente en ProRail, draagt ProRail de 
nieuwe ontsluitingsweg over aan de gemeente zodra de weg er ligt. ProRail achtte 
zich hieraan niet gebonden toen de spoorwegovergang weer open moest, omdat 
ProRail vond dat bij het sluiten van de overeenkomst is uitgegaan van een 
afgesloten spoorwegovergang. Inmiddels is de spoorwegovergang weer dicht. 
ProRail heeft het standpunt ingenomen dat de nieuwe ontsluitingsweg niet eerder 



 

 

aan de gemeente zal worden overgedragen dan nadat het besluit tot onttrekking 
aan de openbaarheid van de spoorwegovergang onherroepelijk is geworden. 
 
Omgevingsvergunning hekwerk bewoners Laan van Alverna / Boekenroodeweg op 
Bloemendaals grondgebied 
Toen de spoorwegovergang open moest hebben de bewoners van de Laan van 
Alverna / Boekenroodeweg, die vanwege de veiligheid tegen openstelling van de 
spoorweg overgang zijn, een hek geplaatst op Bloemendaals grondgebied. 
Hiervoor is een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Bloemendaal. 
Deze vergunning is ook afgegeven. Hiertegen ingediend beroep is door de 
rechtbank Noord-Holland ongegrond verklaard. Er is hoger beroep ingediend bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dat moet nog behandeld 
worden. 
 
Handhavingsverzoek hekwerk bewoners Laan van Alverna / Boekenroodeweg op 
Bloemendaals grondgebied 
Voor de Laan van Alverna (Heemsteeds grondgebied) en de Boekenroodeweg 
(Bloemendaal grondgebied) speelt dezelfde vraag als de vraag die voor de 
spoorwegovergang inmiddels bevestigend is beantwoord. Is sprake van 
openbaarheid door verjaring op grond van de Wegenwet. Dat het publiek hier 
gedurende meer dan dertig jaar langs kon lijkt duidelijk. Het gaat om het verlengde 
van de spoorwegovergang en beiden wegen leiden tot het duin- en  
strandwallengebied waar alles om te doen is. Voor de spoorwegovergang heeft de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald dat niet kon worden 
aangetoond dat de toegang slechts ter bede was. Voor de Laan van Alverna en de 
Boekenroodeweg zal die zelfde vraag moeten worden beantwoord. Kan worden 
aangetoond dat de toegang slechts ter bede was? 
De vraag naar de openbaarheid speelt bij de omgevingsvergunning geen rol. 
De Fietsersbond en Wandelnet hebben daarom bij de gemeente Bloemendaal een 
handhavingsverzoek ingediend tegen het hekwerk, met als argument dat de 
Boekenroodeweg door verjaring openbaar is geworden en met het hekwerk om die 
reden de Algemene Plaatselijke Verordening wordt overtreden. Het college van de 
gemeente Bloemendaal heeft het handhavingsverzoek afgewezen. Hiertegen is 
bezwaar gemaakt. Het college van Bloemendaal wacht nu op het advies van de 
commissie bezwaarschriften. 
 
Opstelling gemeenteraad Heemstede inzake de openbaarheid van de 
spoorwegovergang 
De raad zelf is niet in beroep gegaan tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
om de Laan van Alverna aan de openbaarheid te onttrekken. Dit met name 
vanwege de geringe kans op succes bij de bestuursrechter en ook omdat de raad 
het onwenselijk vond te procederen tegen medeoverheden.  
De raad heeft bij de rechtbank van de gelegenheid gebruik gemaakt te 
benadrukken dat de raad hecht aan goede oost-west verbindingen in Heemstede, 
zodat recreanten te voet en op de fiets toegang hebben tot het achterliggende 
duingebied en strandwallen. Verder is daar ingebracht dat de raad graag ziet dat 
geheel los van deze kwestie het gesprek wordt aangegaan met de provincie, de 
MRA en ProRail over deze verbindingen. Hiermee is inmiddels een aanvang 
genomen. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Contact 
Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de heer M. Jansen 
via telefoonnummer 023-54 85 752. U kunt ook een e-mail sturen naar 
gemeente@heemstede.nl met vermelding van 714917. 
 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Heemstede, 
De secretaris,   De burgemeester, 
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