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Datum 09 mei 2019 

Onderwerp Bebouwde komgrens N201 Cruquiusweg 

Aanleiding Actiepunt 19-10 commissie Ruimte 
Beroep en voorstel provincie tot een 70 km/uur wegvak 

Portefeuillehouder N. Mulder 

 
Tijdens de raadsvergadering van 28 maart 2019 (actiepunt 19-10) heb ik toegezegd u 
schriftelijk te informeren over de ontwikkelingen rondom het verplaatsen van de komgrens 
op de Cruquiusweg en het gesprek wat ik daarover met de gedeputeerde van de provincie 
Noord-Holland heb gehad. Hierbij ontvangt u deze informatie en daarbij het voorstel om in 
een vertrouwelijk overleg met de raad het vervolg te bepalen. 
 
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 
Op 27 maart 2019 heeft bestuurlijk overleg plaats gevonden tussen wethouder Mulder en 
gedeputeerde Post over de kwestie. Zowel de gemeente als de provincie heeft hiervan een 
verslag gemaakt. Deze treft u in de bijlagen aan. 
De provincie heeft in het bestuurlijk overleg het voorstel gedaan om gezamenlijk te kijken of 
we de maximumsnelheid op het wegvak naar 70 km/uur kunnen brengen.  
De argumentatie hiervan is dat mocht Heemstede de beroepszaak winnen dan kan de 
provincie zelfstandig met een verkeersbesluit het wegvak (ook al ligt het dan binnen de 
bebouwde kom) een 70 km/uur regime te geven. Tegen dit eventuele verkeersbesluit van de 
provincie staat overigens wel bezwaar en beroep open. Dit zal al met al een langlopend 
proces worden en maakt naar buiten toe (waaronder de rechter) geen goede indruk van 
overheden die elkaar bestrijden. 
 
Vervolg 
Het besluit tot het aanpassen van de bebouwde komgrens is door de raad genomen en 
daarom is het de vraag hoe de raad aankijkt tegen het genoemde voorstel van de provincie. 
Gelet op nu te kiezen tactiek en dat de beslissingsbevoegdheid van de komgrens bij de raad 
ligt, wil het college graag vertrouwelijk overleggen met de raad. In dit vertrouwelijke overleg 
kan dan worden ingegaan op de onderhandelingsstrategie met het oog op de lopende 
beroepsprocedure en de kosten. 
 
 
Bijlagen: 

 Aantekeningen Heemstede bestuurlijk overleg met de provincie N-H komgrens 27-

03-2019 – def 

 BO Komgrens N201 PNH en Heemstede 27 maart 2019 
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aantekeningen Heemstede  
Bestuurlijk overleg Gemeente Heemstede – Provincie Noord-Holland  
Bebouwde komgrens N201 Cruquiusweg 
 
Datum: 27-03-2019, 10:30-11:30 
Locatie: Provinciehuis, Dreef 3 te Haarlem 
Aanwezig: 
Elisabeth Post; gedeputeerde mobiliteit provincie Noord-Holland 
Nicole Mulder; wethouder verkeer Heemstede 
Kees Langeveld, ambtelijke ondersteuning provincie Noord-Holland 
Edwin van Hofwegen, ambtelijke ondersteuning gemeente Heemstede (verslag) 
 

 Mw. Post geeft aan dat ze per 1 mei een nieuwe functie heeft en dat dit dossier dan bij haar 
opvolger terecht komt. Ze kan aangeven hoe zij er zelf in zit, maar het standpunt van haar 
opvolger weet ze niet en het kan zijn dat er dan anders naar gekeken wordt. 

 Mw. Mulder legt uit waarom het besluit tot het wijzigen van de komgrens is genomen. Hierin 
gaat ze in op verbetering van de leefbaarheid van de huidige bebouwing in de Indische Wijk 
en de nieuwe bebouwing van de Slottuin. Een lagere snelheid betekent minder geluid en 
minder uitstoot en een verbetering van de leefbaarheid voor de huidige en nieuwe 
buurtbewoners. 

 Mw. Post geeft aan deze wens gedeeltelijk te begrijpen. Immers veel mensen willen voor de 
deur een lagere snelheid en minder verkeer. Anderzijds vindt ze ook het ook vreemd omdat 
de gemeente maatregelen heeft genomen voor de nieuwbouw van De Slottuin en dat deze 
door de dove gevel met de huidige maximumsnelheid van 80 km/uur gerealiseerd kan 
worden. Vanuit de regelgeving is een lagere snelheid formeel niet nodig.  

 Mw. Mulder legt uit dat naast de nieuwbouw het item erg leeft bij de huidige bewoners van de 
Indische Wijk en dat het een verbetering voor deze bewoners zou zijn. 

 Mw. Post geeft aan dat het een principieel punt is omdat zij naast de wens van Heemstede 
nog met vele gelijksoortige verzoeken van andere gemeentes zit. Dit is onder meer het geval 
in Weesp, Uitgeest, Haarlem en Badhoevedorp. Mocht ze in Heemstede meegaan in de wens 
van de Raad dan is het moeilijk om in soortgelijke gevallen een andere afweging te maken. 
Daarbij is de woningbouw hier een keuze van de gemeente en wil zij hier en in soortgelijke 
gevallen principieel niet gedwongen worden om de provinciale infrastructuur aan te passen of 
areaal kwijt te raken, omdat een gemeente besluit ergens woningen te bouwen. 

 Mw. Mulder geeft aan het wenselijk is om toch samen te kijken hoe we verder gaan op dit 
dossier en het mooiste zou zijn gezamenlijk tot een oplossing te komen. 

 Mw. Post geeft aan dat met het voorzetten van het beroep we opnieuw een sneer van de 
rechter krijgen en dat we kunnen voorspellen hoe het af zal lopen. Haar inschatting is dat als 
beiden partijen bij hetzelfde standpunt blijven de maximum snelheid op de weg uiteindelijk 
naar 70 km/uur gaat. Ze doet daarom het voorstel dat ze eventueel bereidt is te kijken of we 
dit sowieso al kunnen doen, dat zou voor beide partijen en de uitstraling naar derden beter zijn 
dan het beroep doorzetten. Ook moet er dan gekeken worden of het nodig is om de 
infrastructuur aldaar aan te passen.  

 Een eerste inschatting is dat indien het wegvak een snelheidsregime krijgt van 70 km/uur er 
inderdaad maatregelen nodig zijn om de 70 km/uur af te dwingen. 

 Het alternatieve voorstel van de politie om de komgrens ter hoogte van de Ir. Lelylaan te 
leggen komt nog ter sprake. Voor mw. Post is dit geen optie, omdat ze dan met het probleem 
blijft zitten dat andere gemeentes dit ook willen. Principieel wil ze niet meewerken omdat er 
dan beetje bij beetje stukjes provinciale weg worden afgewaardeerd. 

 Mw. Mulder geeft aan dat het goed is dat we nu samen naar een oplossing zoeken en dat ze 
het voorstel van een 70 km-uur wegvak voor wil leggen aan de Raad. 

 Mw. Mulder geeft aan dat een financiële afweging met betrekking tot de kosten voor 
wegvakaanpassing bij de raad ligt, waarbij zij tegelijkertijd nog de open stelt of de provincie 
alsnog iets zou kunnen combineren met de vernieuwing van de brug omdat wij dit ook samen 
doen. Mw. Post gaf naar aanleiding daarvan aan dat dat iets is wat zij meer te bespreken vind 
met haar opvolger. 

 Mw. Post begrijpt dat Mw. Mulder nu niet meteen een beslissing hierover kan nemen en 
benadrukt dat het goed is tijd te nemen om over het voorstel na te denken. Vooralsnog is er 
ook nog geen zittingsdatum voor het beroep, dus is er ook tijd hiervoor. 



 Mocht Mw. Mulder een antwoord hebben op dit voorstel dan kan ze contact opnemen met 
Mw. Post of indien dit na 1 mei is met haar opvolger. 

 
 
 
 
 

 Bovenstaande aantekeningen zijn op 2 april 2019 voorgelegd aan de provincie Noord-Holland. 
 Op 8 april 2019 is door de provincie gereageerd dat een goede weergave van het gesprek is 

er ze hierop geen directe op- of aanmerkingen hebben. 
 
 

 
 

 



  
 

Verslag Bestuurlijk Overleg N201 komgrens 27 maart 2019 

Notulist 

Kees Langeveld, 
Beleidsadviseur Mobiliteit 
Aanwezig 

Elisabeth Post, gedeputeerde 
Mobiliteit  
Nicole Mulder, wethouder 
Verkeer in gem. Heemstede 
Edwin van Hofwegen, 
verkeerskundige gem. 
Heemstede 
Afwezig 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opening 
Elisabeth Post geeft op voorhand aan het gesprek ‘lastig’ te 
vinden, gelet op haar aanstaande vertrek. Niettemin vinden 
provincie en gemeente het zinvol te overleggen, ook gelet op 
de uitspraak van  
de rechtbank Haarlem op het schorsingsverzoek van 7 maart 
jl. en  
de ‘sneer’ die de rechter daarbij uitdeelde: van overheden mag 
worden verwacht dat zij er in goed onderling overleg uitkomen.  

 
Standpunt per partij 
Nicole Mulder geeft in het kort aan waarom de gemeenteraad van 
Heemstede de komgrens op de N201 met 192m wil verplaatsen: 
de leefbaarheid van toekomstige bewoners in het nieuwbouwwijkje Slottuin 
én huidige bewoners in de bestaande woningen langs de weg (Indische 
buurt). De verkeersdruk op de N201 is al groot en neemt verder toe. 
Elisabeth Post zet uiteen dat zij dit enerzijds begrijpt en anderzijds niet: 
de aanleiding tot het besluit van de gemeenteraad van Heemstede de 
komgrens te verplaatsen is het bouwplan Slottuin. Dit plan is evenwel vergund 
met toepassing van dove gevels en wordt inmiddels gerealiseerd. De snelheid 
op het betwiste stukje kan dan 80 km /uur blijven.  
De N201 is in de provinciale wegcategorisering een stroomweg. Daarbij 
komt dat Heemstede niet de enige gemeente is waar dit speelt. In dit 
perspectief geldt een mogelijke precedentwerking. Concreet hebben 
gemeenten als bijvoorbeeld Haarlem (N205), Haarlemmermeer (N232), 
Weesp (N236) en Uitgeest (N203) soortgelijke verzoeken.  
Bouw van woningen is hier een keuze van de betreffende gemeente en 
Elisabeth Post wil principieel niet gedwongen worden om als gevolg hiervan 
provinciale infrastructuur aan te moeten passen. 
 
Gezamenlijke oplossing / compromis 
Elisabeth Post geeft aan dat zij bereid is te anticiperen op een mogelijke 
uitspraak van de rechter in de beroepszaak, waarbij de komgrens mag 
worden verplaatst en de provincie hierop de snelheid bepaalt op 70 km/uur. 
De weg dient hiertoe te worden aangepast, inclusief een gemeentelijke 
toezegging voor de kosten. 
Nicole Mulder memoreert het voorstel van de politie, waarbij de komgrens 
niet over 192m maar over ca. 100m wordt verplaatst en de snelheid wordt 
verlaagd van 80 naar 50 km/uur. Voor Elisabeth Post is dit geen optie, 
vanwege de precedentwerking die hiervan kan uitgaan.  
 
Afspraak 
Nicole Mulder informeert de gemeenteraad van Heemstede over het 
resultaat van het bestuurlijk overleg en meldt de reactie terug aan de 
provincie. 
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