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Nadat de rechter een voorlopige voorziening heeft uitgesproken m.b.t. het besluit van de
raad om de komgrens Cruquiusweg te verschuiven, hebben gemeente en provincie NoordHolland overleg gevoerd om te bezien of een oplossing mogelijk is die verdere behandeling
van het beroep van de provincie tegen het raadsbesluit overbodig maakt.
Op 21 november 2019 is overleg gevoerd met gedeputeerde Tekin, en op 12 februari is
vervolgoverleg geweest met gedeputeerde Pels. Namens de gemeente Heemstede is het
overleg gevoerd door wethouder Mulder.
Dit collegebericht dient er toe om de raad te informeren over het resultaat van de gevoerde
overleggen, aan de hand waarvan de raad een keuze kan maken voor het vervolg.
Overleg 21 november 2019
In dit overleg heeft gedeputeerde Tekin uitgesproken dat een verschuiving van de komgrens
voor de provincie bespreekbaar is. De provincie blijft waakzaam voor precedentwerking.
Mogelijkheid is de komgrens te leggen ter hoogte van de ir. Lelylaan, dit conform het advies
van de politie. De kosten hiervan komen voor rekening van de gemeente.
Wethouder Mulder heeft het standpunt van de gemeenteraad van Heemstede uitgelegd en
bepleit, namelijk verschuiving van de komgrens tot voorbij de nieuwe wijk Slottuin. Eerst
moet echt goed op inhoudelijke gronden gekeken worden waar de komgrens moet komen te
liggen. Daarna behoort de discussie over geld te gaan.
Zowel provincie als gemeente hebben de wens uitgesproken verdere juridische procedures
te voorkomen en samen tot goede afspraken te komen. Nadat op ambtelijk niveau een
verdiepingsslag zal zijn gedaan, zal in januari vervolgoverleg plaats vinden.
Overleg 12 februari 2020
Op 12 februari jl. is het vervolgoverleg geweest, nu met gedeputeerde Pels. Zij heeft
aangegeven geen reden te zien om af te wijken van het standpunt van gedeputeerde Tekin.
De provincie baseert zich daarbij op de richtlijnen van het crow en het standpunt van de
politie. Wethouder Mulder heeft aangegeven te willen kijken naar een oplossing die rekening
houdt met het woonklimaat in de nieuwe wijk Slottuin en heeft een veilige weginrichting voor
50 km/uur benadrukt.
Kosten
Voor de verplaatsing van de komgrens zijn in opdracht van de gemeente door het bureau ivinfra twee varianten doorgerekend: optie A houdt in verschuiving tot de ir. Lelylaan, optie B
houdt in verschuiving tot voorbij de nieuwe wijk Slottuin.
Voor de weggebruiker moet er een duidelijke, zichtbare scheiding zijn tussen het buiten de
bebouwde kom gelegen gebied en het gebied daarbinnen. Vanuit de landelijke richtlijnen
CROW worden diverse suggesties meegegeven hoe de overgang vormgegeven kan
worden. Bij de kostenraming is uitgegaan van:
 Het plaatsen van lichtmasten, grasberm, bomen
 Het verwijderen van lichtmasten, geleiderail
 Het verplaatsen van plaatsnaambord en verkeersborden.
Voor beide varianten is een kostenraming opgesteld:
 Optie A: verschuiven van de komgrens met circa 100 meter tot de ir. Lelylaan
(voorstel provincie): € 41.600
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Optie B: verschuiven van de komgrens met circa 200 meter tot voorbij de wijk
Slottuinen (cf besluit raad Heemstede): € 82.000

Het standpunt van de provincie is dat de kosten voor rekening van de gemeente Heemstede
moeten komen.
Hoe verder?
In het laatste overleg is afgesproken dat het resultaat van de overleggen en daarmee ook
het standpunt van de provincie per brief aan de gemeente zal worden voorgelegd. Zodra
deze brief is ontvangen, wordt deze direct aan u doorgestuurd.
De raad kan vervolgens aan de hand hiervan vervolgstappen bepalen.
==================
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