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1. Het college besluit de Wateringweg af te sluiten conform de plannen voor de Oostweg en de
subsidie-afspraken die hierover met de provincie Noord-Holland zijn gemaakt.

2. Het college gaat niet in op het schikkingsvoorstel van € 2.709.650,43 ex BTW per brief van 22
oktober 2010 van Vrijbloed Transport b.v. om de bestuurlijke en civiele procedure tegen de
afsluiting van de Watering weg in te trekken.

3. Het college informeert per brief mr. S. L. Schram, advocaat namens Vrijbloed Transport b.v..
4. De kosten van het besluit bedragen € 57.500, bestaande uit een tegemoetkomingsvoorstel , te

nemen zichtmaatregelen en te nemen akoestische maatregelen . Deze kosten worden gedekt
door het al beschikbaar gestelde raadskredieten (rb 162/2004, 301/2005, 70/2007, 171/2007)
voor het project Oostweg.

5. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie brief;
6. Geheimhouding: op grond van economische en/of financiële belangen van de gemeente wordt

de brief naar Vrijbloed van dit besluit niet openbaar gemaakt en wordt geheimhouding opgelegd
ex artikel 55 gemeentewet omtrent het behandelde ter vergadering.
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Onderwerp
Vrijbloed afsluiten Wateringweg

B & W-vergadering van 11-01-2011

DOEL: Besluiten
Onderhavige besluiten komt voort uit het eind 2008 genomen verkeersbesluit.
Met dit besluit kan uitvoering worden gegeven aan het verkeersbesluit, te weten het afsluiten van de
Wateringweg in kader van het project de Oostweg.
Met de afsluiting wordt voldaan aan de plannen voor de Oostweg (duurzame verbetering
verkeersdoorstroming) en aan de beschikkingsvoorwaarden van de tekortsubsidie Extra
Investeringsimpuls provincie N-Holland.
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Onderwerp: Vrijbloed afsluiten Wateringweg
Reg. Nummer: 2010/409005

1. Inleiding
In december 2008 zijn diverse verkeersbesluiten voor de Oostweg genomen
waaronder de afsluiting van de Wateringweg op de Waarderweg. Vrijbloed
Transport b.v. heeft hiertegen bezwaar gemaakt. Naast de bestuurlijke procedure is
Vrijbloed Transport b.v. ook een civiele procedure gestart. De commissie beroep-
en bezwaarschriften heeft haar advies aangehouden in afwachting van een minnelijk
resultaat. Ook de civiele procedure is aangehouden.

In overleg met Vrijbloed Transport b.v. zijn diverse onderzoeken uitgevoerd en
maatregelen genomen. De route die door de afsluiting wordt gereden door de
vrachtwagens worden er isolerende maaterregelen genomen bij een aantal
woningen. Tevens wordt voor de verkeersveiligheid bij het terrein van Vrijbloed
Transport b.v. zichtmaatregelen genomen voor het verkeer. Hiermee komt de
gemeente tegemoet aan het bestuurlijke bezwaar.
In de civiele procedure beroept Vrijbloed Transport b.v. zich op erfdienstbaarheden
die volgens Vrijbloed een directe aansluiting op de Waarderweg inhouden. Dit
wordt door de juridische adviseurs van de gemeente betwist.
In een brief van 22 oktober 2010 geeft Vrijbloed Transport b.v. aan bereid te zijn
afstand te doen van de erfdienstbaarheden en de civiele en bestuurlijke procedure in
te trekken tegen een vergoeding van € 2.709.650,43 ex BTW.

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit de Wateringweg af te sluiten conform de plannen voor de

Oostweg en de subsidie-afspraken die hierover met de provincie Noord-Holland
zijn gemaakt.

2. Het college gaat niet in op het schikkingsvoorstel van € 2.709.650,43 (ex BTW)
per brief van 22 oktober 2010 van Vrijbloed Transport b.v. om de bestuurlijke
en civiele procedure tegen de afsluiting van de Watering weg in te trekken.

3. Het college informeert per brief mr. S. L. Schram, advocaat namens Vrijbloed
Transport b.v., over haar antwoord.

4. De kosten van het besluit bedragen € 57.500, bestaande uit een
tegemoetkomingsvoorstel, te nemen zichtmaatregelen en te nemen akoestische
maatregelen. Deze kosten worden gedekt door het al beschikbaar gestelde
raadskredieten (rb 162/2004, 301/2005, 70/2007, 171/2007) voor het project
Oostweg.

5. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit
middels een brief.;

6. Geheimhouding: op grond van economische en/of financiële belangen van de
gemeente wordt de brief naar Vrijbloed van dit besluit niet openbaar gemaakt
en wordt geheimhouding opgelegd ex artikel 55 gemeentewet omtrent het
behandelde ter vergadering.

3. Beoogd resultaat
Met de afsluiting van de Wateringweg op de Waarderweg wordt voldaan aan de
plannen voor de Oostweg, waarmee de doorstroming op de Waarderweg (Oostweg)
duurzaam wordt verbeterd. Tevens wordt hiermee voldaan aan de beschikkings-
voorwaarden van de tekortsubsidie Extra Investeringsimpuls provincie N-Holland.

Collegebesluit
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4. Argumenten
1.1 Sluit de Wateringweg af
In het ontwerp en de genomen verkeersbesluiten wordt de Wateringweg afgesloten.
Dit heeft tot doel om de doorstroming van de Waarderweg optimaal te maken. Dit is
ook vertaald als eis in de beschikking van de terkortsubsidie Extra
Investeringimpuls van de Provincie Noord-Holland. Het weer in gebruik nemen van
een volledige kruising Waarderweg-Wateringweg benadeelt de doorstroming op de
Oostweg nu en in de toekomst. De kosten voor een volledige kruising worden
globaal geraamd op circa € 150.000,-.

1.2 gaat niet in op het schikkingsvoorstel van € 2.709.650,43 ex BTW
De gemeente heeft het maximaal mogelijk gedaan om de bezwaren van Vrijbloed
Transport b.v. op het genomen verkeersbesluit zoveel mogelijk weg te nemen.
De gemeente is na een gemaakte juridische analyse van mening dat transporteur
Vrijbloed zich niet kan beroepen op de vermeende erfdienstbaarheden waardoor de
Wateringweg open dient te blijven. Stadsadvocaat Smithuijsen deelt deze mening.
Voor een nadere en juridische toelichting wordt verwezen naar de antwoordbrief in
de bijlage.

1.4 financiele paragraaf:
De kosten van het besluit bedragen € 10.000,- tegemoetkomingsvoorstel aan
Vrijbloed Transport b.v., € 12.500,- voor te nemen zichtmaatregelen en maximaal
€ 35.000,- voor te nemen akoestische maatregelen. Deze kosten worden gedekt door
het al beschikbaar gestelde raadskrediet voor het project Oostweg (alles ex BTW).
Deze kosten worden gedekt uit de uitvoeringskosten van de Oostweg en passen
binnen de huidige budgetten.

5. Kanttekeningen
De gemeente kan het verkeersbesluit (afsluiten Wateringweg) uitvoeren
onafhankelijk van het schikkingsvoorstel van Vrijbloed Transport b.v.. Vrijbloed
Transport b.v. kan beide ( aangeven welke beide zijn) procedures voortzetten. De
procedures hebben geen schorsende werking.
De slagingskans van Vrijbloed Transport b.v. voor beide procedures wordt niet
hoog geacht. De hoogte van de gevraagde vergoeding om de procedures in te
trekken is niet reëel. Zowel de waardevermindering van het perceel als de extra
omrijdkosten, waarop de vergoeding is gebaseerd, zijn zeer discutabel omdat er
geen rekening is gehouden met de verbeterde bereikbaarheid van de Waarderpolder
met de komst van de Schoterbrug, Oostweg en Fly-over.

6. Uitvoering
Planning:
Na het besluit wordt de brief verstuurd naar Vrijbloed Transport b.v. (zie bijlage).
Daarnaast worden de geluidsisolerende maatregelen uitgevoerd bij een vijftal
woningen aan de Drukkersweg. Dit is voortgekomen uit de onderhandelingen ivm
geluidsoverlast bij deze woningen. Vervolgens kan het verkeersbesluit (afsluiten
Wateringweg) tot uitvoer worden gebracht. De afsluiting van de Wateringweg
wordt uiterlijk uitgevoerd als we de financiele afhandeling hebben van de
tekortsubsidie Extra Investeringimpuls van de Provincie Noord Holland (begin
2012).
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Communicatie:
Voor het definitief afsluiten van de Wateringweg en de te nemen akoestische en
zichtmaatregelen wordt de omgeving en direct betrokken partijen geinformeerd
volgens de afspraken.

Duurzaamheid:
Niet van toepassing

Beheerskosten:
Verwacht mag worden dat nu er geen aansluiting van de Wateringweg op de
Waarderweg zal komen, hiemee blijven de beheerskosten gelijk aan de
ontwerpuitgangspunten van de Oostweg.

7. Bijlagen
- inkomende brief van mr. S.L. Schram namens Vrijbloed Transport b.v.
-antwoordbrief met reg.nr. 2010/406456.

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester



Gemeente Haarlem
t.a.v. de heer P.Tobben, Projectmanager
Postbus 511
2003 PB HAARLEM

Amsterdam, 13 januari 2011
Referentie : SLS/bs/ 102247
Uw referentie : 2010/353445
Telefoon : 020 – 305 8386
Telefax : 020 – 305 8384
E-mail : schram@sosadvocaten.nl

Geachte heer Tobben,

Betreft: afsluiting Wateringweg Waarderpolder

In antwoord op uw brief van 7 oktober 2010 kan ik namens cliënte, Vrijbloed Transport B.V.,
als volgt berichten. Ik betrek daarbij uw brief van 21 september 2010.

Ten behoeve van cliënte is bij de aankoop van het perceel, thans aangeduid als Wateringweg
66, een erfdienstbaarheid gevestigd, kort gezegd inhoudende het recht van weg om te komen
en te gaan van en naar de Waarderweg.

In de oorspronkelijke situatie kon vanaf de Waarderweg, komend zowel vanuit noordelijke als
vanuit zuidelijke richting, de Wateringweg worden ingereden en kon, komend vanaf de
Wateringweg zowel links- als rechtsaf de Waarderweg worden opgereden. Thans, nadat de
Waarderweg is voorzien van een niet te kruisen middenberm, kan de Wateringweg alleen
vanuit noordelijke richting worden ingereden en kan vanaf de Wateringweg de Waarderweg
alleen nog in zuidelijke richting worden opgereden.

Bij volledige afsluiting van de aansluiting is het bedrijfsperceel van cliënte vanaf de
Waarderweg alleen nog bereikbaar via de Kousemakersweg en Tingietersweg of via de
Waarderveldweg en Tappersweg.

Laatstgenoemde ontsluiting is in de diverse besprekingen nog wel aan de orde geweest maar
voor cliënte kleven aan deze ontsluiting te veel bezwaren vanwege de aanwezigheid van een
woonwagenkamp op de hoek Waarderveldweg en Tappersweg. In dit verband valt te noemen
het risico van ongevallen in verband met spelende kinderen op de rijweg, geluidsoverlast,
trillingen en stank. Reeds in de huidige situatie moeten chauffeurs van het bedrijf van cliënte
deze route zoveel mogelijk mijden en ook als het tot een volledige afsluiting komt, zal cliënte



haar chauffeurs instrueren om van deze verbinding geen, althans zo weinig mogelijk gebruik
te maken.

Ook aan een ontsluiting via de Kousemakersweg en Tingietersweg kleven diverse nadelen.
Vanaf het bedrijfsterrein (inrit Wateringweg) kent de verbinding vier bochten van 90°. De
vlotte doorstroming van het verkeer wordt veelal belemmerd door laad- en losactiviteiten van
het bedrijf nabij de hoek Kousemakersweg en Waarderweg en door geparkeerde
(vracht)auto’s op deze route die veelal met twee wielen op de rijbaan staan. Zelf was ik vorige
week dinsdag in het gebied en telde op de korte route tussen Waarderweg en bedrijfsterrein
vijf (5) auto’s die half op het trottoir, half op de rijweg stonden geparkeerd. Voorts vreesde
cliënte al vanaf het begin geluid- en trillingoverlast voor de bewoners van de zes woningen
aan de Drukkersweg.

Cliënte heeft met u sedert begin 2009 overleg gevoerd om te bezien of ontsluiting via de
Kousemakersweg en Tingietersweg, zonodig na het treffen van maatregelen, als volwaardig
alternatief zou kunnen dienen voor de ontsluiting van het bedrijfsterrein van cliënte.
Uitgangspunt voor cliënte is steeds geweest dat de representatieve bedrijfssituatie voor wat
betreft het aantal verkeersbewegingen en de spreiding daarvan over het etmaal zoals
omschreven in de aanvraag Milieuvergunning (zie bijlage onder 3.2) wordt gehandhaafd en
dat toename van het aantal verkeersbewegingen via de alternatieve route nimmer zal leiden tot
enige beperking op de vergunning.

Het overleg heeft geleid tot onderzoeken naar de geluid- en trillinghinder. Met betrekking tot
de geluidbelasting is vastgesteld dat deze door het treffen van maatregelen aan de woningen
tot een aanvaardbaar niveau kan worden teruggebracht. Met betrekking tot de trillingoverlast
heeft u aangegeven dat de gemeente niet, zoals door de heer Soede geadviseerd, een besluit
omtrent hogere trillingbelasting zal nemen omdat voor de Waarderpolder reeds een
uitsterfbeleid voor bewoning geldt. Cliënte kan dit standpunt billijken doch ziet wel gaarne
nadere afspraken gemaakt voor het geval acties van de bewoners zouden leiden tot
beperkingen aan de bedrijfsvoering, hoe klein dat risico waarschijnlijk ook is.

Ten aanzien van de termijn voor reparatie van het asfalt in geval van (vorst)schade begrijpt
cliënte dat de gemeentelijke organisatie die daarvoor verantwoordelijk is zich niet kan binden
aan een termijn van 2 tot 3 weken doch helemaal geen verplichting tot spoedig herstel is ook
geen optie. Ik verzoek u aan te geven wat dan wel een uitvoerbare afspraak zou kunnen zijn.

Cliënte heeft vastgesteld dat de belijning op de weg in de bocht Tingietersweg/Drukkersweg
is verbeterd. Met aangepaste snelheid lijkt deze bocht niet meer een reëel obstakel op
voorwaarde dat , komende vanaf de Waarderweg, op het stuk Tingietersweg direct na de
bocht niet op de rijweg wordt geparkeerd. Wellicht verdient het aanbeveling de aan dit
weggedeelte gevestigde bedrijven er bij brief nog eens op te wijzen dat door intensivering van
het gebruik van deze weg met zware vrachtauto’s, de kans op schade aan onjuist geparkeerde
auto’s toeneemt. Hetzelfde geldt voor het bedrijf gevestigd op de hoek Waarderweg/
Kousemakersweg. Ik kan niet overzien of het gedeeltelijk parkeren op de rijweg reeds nu
verboden is. Zo ja, dan zou aan de bedrijven aldaar moeten worden meegedeeld dat strikt
gehandhaafd zal worden.



Het overzicht in de bocht Tappersweg/Tingietersweg kan aanzienlijk worden verbeterd door
deze bocht af te schuinen. Cliënte heeft zich bereid verklaard de daarvoor benodigde grond
voor € 12.500,- k.k. aan de gemeente te verkopen in welk bedrag tevens de kosten voor het
herstel van de erfafscheiding en de herindeling van het bedrijfsterrein nabij deze hoek zijn
begrepen.

Omrijschade en waardedaling

Beide posten zijn in de besprekingen wel aangeroerd doch nog nimmer cijfermatig
uitgewerkt.

De verbinding via Tingietersweg, Drukkersweg en Kousemakersweg tot de hoek
Wateringweg/Waardeweg vergt voor een vrachtauto, met een korte stop voor het verkeerslicht
en zonder ander oponthoud, 1 minuut en 45 seconden. Overbrugging van de huidige afstand
van het bedrijfsterrein tot deze hoek vergt 35 seconden. Per enkele rit betekent dit een
verlenging van de rijduur van 1 minuut en 10 seconden.

Het aantal verkeersbewegingen per dag bedraagt volgens de vergunning maximaal (80 + 40 +
80) + (20 +10 + 20) = 250. Per verkeersbeweging moet tweemaal de extra afstand worden
afgelegd. Dit leidt tot een extra tijdsbeslag per dag van 500 x 70 sec. = 35000 seconden ofwel
583,33 minuten ofwel 9,72 uur per dag.

Het bedrijf is een volcontinu bedrijf. Ook in de weekenden vinden werkzaamheden plaats.
Zo is cliënte thans betrokken bij de wegwerkzaamheden aan de A1 tussen Diemen en Muiden
die voornamelijk ’s nachts en in het weekend worden uitgevoerd. Per week bedraagt de extra
rijtijd dan 9,72 x 7 = 68 (afgerond) uur. Uitgaande van 45 werkbare weken komt de extra
rijtijd per jaar op 3.060 uur.

De kostprijs voor een vrachtauto bedraagt gemiddeld € 80,- per uur. Dit bedrag omvat het
loon van de chauffeur, afschrijving en variabele kosten. De omrijschade komt daarmee op
jaarbasis op 3.060 x € 80,- = € 244.800,-.

Bij onteigeningen en planschade ex WRO wordt jaarlijkse schade in de vorm van
inkomensderving of hogere kosten voor eigenaren gekapitaliseerd tegen factor 10. De
omrijschade zou dan vergoed moeten worden met € 2.448.000,-.

Daarnaast vreest cliënte voor waardedaling van het bedrijfsterrein als gevolg van de
verslechtering van de bereikbaarheid. Cliënte schat de waarde van het geheel in de huidige
staat op € 5.000.000,-. Een waardedaling van 5% leidt al tot een schade van € 250.000,-.

Beide schadeposten tezamen komen op € 2.698.000,-. exclusief de verkoop van de grond
hoek Tappersweg/Tingietersweg.

Advieskosten

Cliënte wil voorts een volledige vergoeding ontvangen voor de kosten van rechtsbijstand en
advies kosten welke zij in dit dossier heeft moeten maken ter bewaring van rechten. Mijn



kosten tot op heden komen ex BTW op € 9.670,43. Ik voeg kopieën van de verzonden
declaraties bij.

De kosten van de heer Soede komen op € 1.980, - ex BTW.

Cliënte is bereid afstand te doen van de erfdienstbaarheid tegen vergoeding van
€ 2.709.650,43

Ik zend een kopie van deze brief aan mr. Mulder.

Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

S.L. Schram



Wilt u bij de beantwoording van deze brief ons kenmerk vermelden?
Zuider Buiten Spaarne 22 Haarlem - Telefoon 023 511 4813 - Fax 023 511 4501

Geheimhouding: op grond van economische en/of financiële
belangen van de gemeente wordt de deze brief van dit het
college besluit 2010 / 409005 niet openbaar gemaakt en wordt
geheimhouding opgelegd tot en met aanbesteding ex artikel 55
gemeentewet

Geachte heer Schram,

Geachte heer Schram ,

Zoals per mail van 9 november 2010 is aan u in het vooruitzicht is gesteld, dat
begin december 2010 een inhoudelijke reactie zou worden gegeven op uw brief van
22 oktober 2010. Omdat er de voorkeur aan werd gegeven om uw brief bestuurlijk
af te doen door het college van Burgemeester en Wethouders, heeft de inhoudelijke
reactie langer op zich laten wachten dan in het vooruitzicht was gesteld.
Het college reageert inhoudelijk als volgt op de brief van 22 oktober 2010.

I. De door uw cliënte gestarte civiele en bestuursrechtelijke
procedures tegen de voorgenomen algehele afsluiting van de
Wateringweg op de Waarderweg en het nadien gevoerde overleg

De gemeente heeft op 4 december 2008 het voornemen bekend gemaakt tot
algehele afsluiting van een rechtstreekse aansluiting van de Wateringweg op de
Waarderweg.
Deze voorgenomen afsluiting maakt onderdeel uit van verkeersbesluit nr 14 van 4
december 2008, welk verkeersbesluit tezamen met meer dan 40 andere
verkeersbesluiten door het college van B&W noodzakelijk werd geacht in het kader
van het project Oostweg in het bedrijvengebied De Waarderpolder.

Mr. S.L. Schram
Postbus 75179
1070 AD AMSTERDAM

TEVENS PER FAX 020-3058384 en PER MAILADRES :

Gemeente Haarlem,

Retouradres Postbus 511, 2003 PB Haarlem

Datum
Uw kenmerk
Ons kenmerk

Contactpersoon
Doorkiesnummer

E-mail adres
Onderwerp

10 dec 2010
SLS/bs/102247
WZ/OGV 2010/409005
Peter Tobben
023 511 3917
ptobben@haarlem.nl
Reactie van de gemeente Haarlem op uw brief van 22 oktober 2010
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Uw cliënt is tegen de voorgenomen algehele afsluiting van de Wateringweg
opgekomen, zowel door middel van een bewaarschrift tegen het verkeersbesluit van
4 december 2008, als door middel van het starten van een civiele procedure bij de
Rechtbank Haarlem.

Zowel de civiele procedure als de bezwarenprocedure zijn in goed onderling
overleg voor onbepaalde tijd aangehouden in afwachting van de uitkomsten van het
in het voorjaar van 2009 gestarte overleg dat in september 2010 is afgerond.

U is na het afgerond overleg bij brief van 21 september 2010 medegedeeld, dat ik
als projectleider voornemens was om op grond van het gevoerde overleg het
gemeentebestuur te gaan rapporteren. Bij brief van 7 oktober 2010 heb ik u
vervolgens aangegeven dat het belang van de gemeente en uw cliënte er mee
gediend zou zijn indien ik pas zou overgaan tot rapportering aan het
gemeentebestuur nadat duidelijkheid zou zijn verkregen over de vraag of een
schikking inzake de door u gestarte procedures al dan niet zou kunnen worden
bereikt.

Bij de brief van 7 oktober 2010 heb ik u dan ook uitgenodigd uiterlijk 22 oktober
2010 aan mij een voorstel te doen toekomen inzake de door uw cliënte gewenste
inhoud van een mogelijke schikking.
U heeft mij daarop een brief van 22 oktober 2010 doen toekomen.

II. Uw brief van 22 oktober 2010 gericht op de inhoud van een
mogelijke schikking van beide lopende procedures

De zakelijke essentie van uw brief van 22 oktober 2010 kan als volgt worden
samengevat:

1. Uw cliënte wenst nadere afspraken te maken voor het geval acties
van omwonenden van de alternatieve rijroutes zouden leiden tot
beperkingen voor de bedrijfsvoering van uw cliënte;

2. Uw cliënte wil gaarne vernemen of er alsnog met de gemeente een
uitvoerbare afspraak kan worden gemaakt over borging van
spoedige reparaties na opgetreden (vorst)schade aan het wegasfalt,
nu de gemeentelijk beheersorganisatie zich niet kan binden aan een
reparatietermijn van 2-3 weken;

3. Uw cliënte beveelt aan om de aan de Tingietersweg direct na de
bocht gelegen bedrijven en het bedrijf op de hoek Waarderweg/
Kousemakersweg per brief te wijzen op het feit, dat door de
intensivering van het verkeer met zware vrachtwagens op deze
weg, de kans op schade aan onjuist geparkeerde auto’s toeneemt en
dat strikt zal worden gehandhaafd op overtreding van
parkeerverboden;

4. Omdat het overzicht in de bocht Tappersweg/ Tingietersweg
aanzienlijk kan worden verbeterd door deze bocht af te schuinen, is
uw cliënte bereid om de daarvoor benodigde grond voor € 12.500,=
aan de gemeente te verkopen, waarbij dit bedrag inclusief de kosten
voor cliënte is, om het eigen bedrijfsterrein te herindelen en van
een nieuwe erfafscheiding te voorzien;



Wijkzaken/OGV 2010/409005

3

5. Uw cliënte meent door de algehele afsluiting van de Wateringweg
op de Waarderweg omrijschade en waardedaling van zijn eigendom
te leiden. U geeft aan dat hierbij door cliënte wordt uitgegaan van
een geprognotiseerde omrijschade van € 2.448.000,00 en een
waardedaling van het bedrijfsterrein van € 250.000,00. Dit komt
gezamenlijk neer op € 2.698.000,00;

6. Uw cliënte heeft sedert november 2008 kosten van rechtsbijstand
en advieskosten gemaakt, die tot en met 22 oktober 2010
neerkomen op € 9.670,43 excl. BTW aan rechtsbijstand en €
1980,00 excl. BTW aan kosten van advies van de door uw cliënte
ingeschakelde geluid- en trilling –expert;

7. Uw cliënte is bereid om afstand te doen van de erfdienstbaarheid
indien aan cliënte vergoed wordt een bedrag van € 2.709.650,43
excl. BTW, dit zijnde het totaal van de hiervoor bij de punten 5 en
6 genoemde bedragen.

Conclusie mijnerzijds is dat u in de brief van 22 oktober 2010 slechts ten dele
helder bent geweest over de op 7 oktober 2010 gestelde vraag of u kunt aangeven
wat de door u gewenste inhoud zou moeten zijn van een mogelijke schikking: u
geeft namelijk aan het slot van de brief aan dat uw cliënte bereid is om af te zien
van de erfdienstbaarheid tegen vergoeding van het onder punt 7 genoemde bedrag,
maar geeft niet aan of dit zal leiden tot intrekking uwerzijds van de civiele
procedure bij de rechtbank Haarlem en de bezwarenprocedure bij het college van
B&W.

Ik veronderstel evenwel dat u met de brief het volgende beoogt:
 Indien de gemeente de onder punt 7 genoemde vergoeding betaalt, trekt uw

cliënte de civiele procedure in;
 Indien de gemeente tevens tegemoet komt aan hetgeen uw cliënte wenst

onder de punten 1 tot en met 4, trekt uw cliënte eveneens de
bezwarenprocedure bij het college van B&W in.

III. Het standpunt van de gemeente over de inhoud van uw brief van 22
oktober 2010

Omdat ik aanneem dat uw cliënte gelet op de omvang van de gevraagde
schadevergoeding onder punt 7, aan deze vergoeding het grootste belang hecht, zal
hierover eerst het gemeentelijk standpunt uiteen worden gezet.

De gemeente betwist allereerst dat door de algehele afsluiting van de Wateringweg
op de Waarderweg voor uw cliënt waardedaling voor het bedrijfsterrein zou
optreden. Daarenboven is het aannemelijk te veronderstellen dat door de algeheel
door de gemeente uitgevoerde herstructurering van de infrastructuur van de
Waarderpolder voor tal van bedrijfseigendommen in de Waarderpolder een
waardevermeerdering is opgetreden, zeker ook bij het bedrijfseigendom aan de
Wateringweg van uw cliënte.
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Tevens wijst de gemeente er op, dat als gevolg van de hiervoor genoemde infra-
structurele herstructurering in het algemeen en die van de komst van de Schoterbrug
in het bijzonder, de bereikbaarheid van de Waarderpolder anno 2010 reeds is
verbeterd en nog zal verbeteren vanaf eind 2011 nadat de fly-over nabij station
Haarlem- Haarlemmerliede is opgeleverd en voor het verkeer is opengesteld.
Het is aannemelijk dat deze verbeterde bereikbaarheid zich voor de in de
Waarderpolder gevestigde bedrijven - dus ook voor uw cliënte- zal vertalen in
reistijdverbeteringen. Deze veronderstelde reistijdverbetering dient dan ook te
worden geplaatst in het perspectief van de door u veronderstelde omrijschade, die
uw cliënte zou gaan lijden bij gebruik van alternatieve rijroutes van en naar de
Waarderweg.

Vervolgens betwist de gemeente eveneens op grond van de door de gemeente
gemaakte juridische analyse van de erfdienstbaarheden van uw cliënte, dat deze
erfdienstbaarheden een gehele afsluiting van de Wateringweg op de Waarderweg
kunnen verhinderen (de gemaakte juridische analyse is bij deze brief als bijlage
gevoegd).

Dit zo zijnde, is er naar het oordeel van de gemeente geen juridische grondslag, die
het voor de gemeente noodzakelijk maakt om in te gaan op uw schikkingsvoorstel
inzake de civiele procedure.

Voor wat betreft de zaken die zijn vermeld onder de punten 1 tot en met 4, kan het
volgende worden gesteld:

Ad 1: hoewel de gemeente er gelet op de meerdere gesprekken met uw cliënte van
overtuigd is, dat uw cliënte op integere wijze zijn zorgen heeft geuit over de hinder
voor omwonenden van de door uw cliënte te benutten andere rijroutes na algehele
afsluiting van de Wateringweg naar de Waarderweg, meent de gemeente dat met het
reeds toegezegde treffen van geluidisolerende maatregelen aan een aantal daarvoor
op grond van verricht onderzoek in aanmerking komende woningen voldoende door
de gemeente wordt gedaan. Het maken van nadere afspraken is op dit moment naar
het oordeel van de gemeente dan ook niet noodzakelijk, omdat de gemeente zich
gelet op de contacten met bewoners en de algemene communicatie in het
desbetreffend deel van de Waarderpolder in redelijkheid niet kan voorstellen, dat er
acties van omwonenden zullen komen, indien uw cliënte de alternatieve rijroutes
ten volle moet gaan benutten;

Ad 2: de gemeente heeft als wegbeheerder van gemeentelijke wegen een publieke
zorgplicht inzake de instandhouding en het veilig verkeer van iedere gemeentelijke
weg, dus ook van de wegen in de Waarderpolder. Indien (vorst)schade optreedt aan
het asfalt van een van deze wegen, door welke oorzaken dan ook, dan dient de
gemeente deze schade als wegbeheerder op adequate en tijdige wijze weg te nemen.
Deze publieke zorgplicht dient voor uw cliënte voldoende te waarborgen dat ook op
de door uw cliënte bereden wegen, bij opgetreden schade aan de weg de
desbetreffende schade door de wegbeheerder tijdig zal worden gerepareerd;

Ad 3: de gemeente is bereid om na de reeds gepleegde algemene communicatie
richting de bedrijven in deze hoek van de Waarderpolder, de bedrijven rond de
bocht Tingietersweg/Drukkersweg en het bedrijf op de hoek van de Waarderweg en
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Kousemakersweg nogmaals specifiek per brief te benaderen over het toegenomen
schaderisico bij onjuist parkeren, indien ter plekke sprake is van sterk
geïntensiveerd verkeer met zware vrachtwagens.

Ad 4: de gemeente vindt een verkoopbedrag van € 12.500 k.k. voor de benodigde
grond voor de afschuining van de bocht Trappersweg/ Tingietersweg in beginsel te
hoog indien wordt uitgegaan van grondwaardebenadering. Nu uw cliënte evenwel
aangeeft van dit bedrag ook de eigen kosten aan herinrichting en erfafscheiding van
het bedrijfsterrein te betalen, is dit bedrag voor de gemeente akkoord.

IV. De mogelijkheden om te schikken inzake de civiele procedure en/of
bestuursrechtelijke procedure volgens de gemeente.

De gemeente meent op grond van het voorgaande dat gelet op de gemeentelijke
reactie op de hiervoor genoemde punten 1 tot en met 4 het door u ingestelde
bezwaar tegen het verkeersbesluit van 1 december 2008, zoals gepubliceerd op 4
december 2008, als zodanig door u zou kunnen worden ingetrokken, ware het niet
dat een van uw bezwaargronden ook ziet op de strijd met erfdienstbaarheden van
uw cliënte.

De gemeente ziet gelet op het bovenstaande geen aanleiding om met uw cliënte te
schikken inzake de door uw cliënte gestarte civiele procedure bij de rechtbank
Haarlem.

Dit omdat de gemeente meent dat noch een waardedaling aan het eigendom van uw
cliënte optreedt door de algehele afsluiting van de Wateringweg op de
Waarderweg, noch dat erfdienstbaarheden van uw cliënte een dergelijke afsluiting
juridisch zouden kunnen verhinderen.

Dit zo zijnde, wacht de gemeente uw oordeel af of u de beide procedures om deze
reden wenst voort te zetten. Indien beide procedures door u worden voortgezet,
wacht de gemeente de uitkomst van beide procedures met vertrouwen af.

De gemeente zal overigens, omdat geen sprake is van een schorsende werking van
beide procedures, deze uitkomsten niet afwachten en acht zich vanaf nu vrij om te
bestemder tijd over te gaan tot algehele afsluiting van de Wateringweg op de
Waarderweg. Uit oogpunt van zorgvuldigheid jegens uw cliënte zal de gemeente
ten minste 30 dagen van te voren schriftelijk mededeling aan uw cliënte doen per
welke datum de werkzaamheden die moeten leiden tot algehele afsluiting, zullen
worden aangevangen.
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V. Tenslotte

Zoals hiervoor uitvoerig is uiteengezet, ziet de gemeente geen aanleiding om
verdere tenuitvoerlegging van het verkeersbesluit van 1 december 2008 afhankelijk
te maken van het bereiken van een schikking met u over beide door u gestarte
procedures, zodat de gemeente de voortzetting van deze procedures geheel en al aan
u overlaat.

Niettegenstaande het vertrouwen dat de gemeente heeft in een voor de gemeente
goede afloop van beide procedures, heeft de gemeente er geen behoefte aan om de
relatie met uw cliënte per se verder te juridificeren indien zulks redelijkerwijs kan
worden vermeden.
De gemeente wil daarom bij deze trachten om dit proces van juridificeren tot een
einde te brengen , door aan uw cliënte sans prejudice het volgende aanbod te doen:
naast het verkoopbedrag voor de door uw cliënte over te dragen grond van €
12.500,00 , is de gemeente bereid geheel onverplicht uit oogpunt van coulance ter
grotendeelse bestrijding van de door uw cliënte gemaakte kosten, aan uw cliënte ex
aequo et bono een bedrag van € 10.000 excl. BTW te betalen, doch uitsluitend
indien en voorzover uw cliënte met betaling van dit bedrag over zal gaan tot
intrekking van zowel de procedure bij de rechtbank Haarlem als de
bezwarenprocedure bij het college van B&W.

Gaarne verneemt het college van u of uw cliënt bereid is het aanbod sans prejudice
onder de gestelde voorwaarde te accepteren. Teneinde hierover duidelijkheid te
verkrijgen wordt u verzocht om uiterlijk 1 februari 2011 schriftelijk mede te delen
of dit voorwaardelijk aanbod door uw cliënt aanvaard wordt.

Hoogachtend,

De gemeente Haarlem,
Het college van Burgemeester en Wethouders,
Namens deze,

R. v. Doorn
Wethouder
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De door de gemeente Haarlem gemaakte juridische analyse van de civiele
erfdienstbaarheden van Vrijbloed transport
______________________________________________________________
Vrijbloed Transport claimt bij dagvaarding van december 2008 dat op grond van
civiele erfdienstbaarheden aan Vrijbloed een ononderbroken recht toekomt om te
uitwegen vanaf de Wateringweg op de Waarderweg.
Vraag is of deze claim juridisch houdbaar is, reden waarom onderstaande juridische
analyse van de aan de orde zijnde civiele erfdienstbaarheden is gemaakt

I. DE NIEUW OP 5 JULI 2000 GEVESTIGDE
ERFDIENSTBAARHEDEN

In de akte 4685 van 5 juli 2000 is voor zover hier van belang onder meer de
volgende erfdienstbaarheid gevestigd:
“I. Ten behoeve van het bij deze akte overgedragen registergoed ( noot: bouwgrond
tegen een verkoopprijs van fl.1.449.810 met kadastrale registratie Haarlem II sectie
N1453), hierna te noemen “heersend erf” en ten laste van het de percelen kadastraal
bekend gemeente Haarlem II,sectie N nummers 1452 en 1453, hierna te noemen
“dienend erf”, wordt bij deze gevestigd de erfdienstbaarheid van overpad casu quo
uitweg te komen van en te gaan naar de openbare weg, op voor het lijdend erf minst
bezwarende wijze. De kosten en lasten van onderhoud, aanleg, verbetering en
dergelijke van de weg zullen geheel en al voor rekening van verkoper komen.”
(bladzijde 6 onderaan van de akte)

In de akte 4686 van 5 juli 2000 is voor zover hier van belang onder meer de
volgende erfdienstbaarheid gevestigd:
“I. Ten behoeve van het bij deze akte overgedragen registergoed ( noot: bouwgrond
tegen een verkoopprijs van fl.418.967,50, gedeelte van het kadastrale perceel met
kadastrale registratie Haarlem II sectie N1400), hierna te noemen “heersend erf” en
ten laste van het aan verkoper in eigendom blijvende gedeelte van het kadastrale
perceel gemeente Haarlem II,sectie N nummers 1400, alsmede ten laste van het
kadastrale perceel gemeente Haarlem II,sectie N nummer 1401,hierna te noemen
“dienend erf”, wordt bij deze gevestigd de erfdienstbaarheid van overpad casu quo
uitweg te komen van en te gaan naar de openbare weg, op voor het lijdend erf minst
bezwarende wijze. De kosten en lasten van onderhoud, aanleg, verbetering en
dergelijke van de weg zullen geheel en al voor rekening van verkoper komen.”
(bladzijde 11 midden van de akte)

II. OUDE ERFDIENSTBAARHEDEN VAN VOOR 5 JULI 2000

Tevens zijn in akte 4686 de volgende bestaande erfdienstbaarheden vermeld:
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Uit een akte van transport van 2 april 1917:
“……dat bij deze wordt gevestigd de erfdienstbaarheid van voetpad, daaronder
begrepen het recht om met krui- en handwagens te mogen rijden tot gebruik en te
nutte van het bij deze verkochte, over en ten laste van het noordelijk gedeelte ter
breedte van een meter, gemeten van de zuidelijke grens van der sloot, van de
perceelen der Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, kadaster sectie C
nummers 284 en 167, welk gedeelte is gelegen ten oosten van het verkochte en
uitkomt aan den Waarderweg, welke laatstgemelde perceelen den verkoop in
eigendom toebehoren en hem bij voorgeschreven akte zijn aangekomen” (bladzijde
6 onderaan van de akte)

Uit een akte van verkoop en koop van 25 september 1940:
“…..dat voorts bij deze wordt gevestigd de erfdienstbaarheid van voetpad van en
naar den Waarderweg, waaronder het recht een fiets, motorfiets, of kruiwagen aan
de hand te leiden- tot gebruik en ten laste van het meest noordelijk gedeelte van het
verkooper blijvende gedeelte van gemeld perceel en ten laste van het pad kadastraal
bekend gemeente Haarlem -II, sectie N,nommer 285.”(bladzijde 7 midden van de
akte).
Uit een akte van verkoop en koop van 20 december 1943:
“…….wordt voorbehouden en gevestigd de erfdienstbaarheid van weg teneinde van
het heersende erf den Waarderweg en van dien weg het heersende erf te kunnen
bereiken.”(bladzijde 7 onderaan van de akte)
Uit een akte van 27 april 1973:
“ …….De thans bestaande weg die leidt van het aan koopster reeds in eigendom
behorende perceel naar de huidige Waarderweg, dient door en op kosten van koper
op zodanige wijze te worden verlegd, dat deze uitweg geeft naar de nieuwe
Waarderweg”. (bladzijde 9 bovenaan van de akte).

III. Juridische analyse van de hiervoor opgesomde erfdienstbaarheden

Welk oordeel kan redelijkerwijs worden ingenomen over de door Vrijbloed
ingenomen stelling, dat de combinatie van oude erfdienstbaarheden en de op 5 juli
2000 nieuw gevestigde erfdienstbaarheden aan Vrijbloed doen toekomen een
ononderbroken recht van overweg is ontstaan vanaf de door Vrijbloed gekochte
percelen tot aan de Waarderweg (punt 4 van de dagvaarding)?
Daartoe is een analyse van de hiervoor opgesomde oude en nieuwe
erfdienstbaarheden noodzakelijk.

Alvorens deze analyse te maken, dienen twee zaken voorafgaand te worden
opgemerkt:

 In de rechtsliteratuur is heersende leer, dat iedere erfdienstbaarheid beperkt
moet worden opgevat en uitgelegd, waarbij inhoud en omvang van de
erfdienstbaarheid worden bepaald met inachtneming van de oorsprong van
het recht;

 De hoogste bestuursrechter (ABRvS) heeft als standpunt, dat voor een
bestuursrechtelijk oordeel, dat een privaatrechtelijke belemmering(zoals b.



Wijkzaken/OGV 2010/409005

9

v. een erfdienstbaarheid) aan een publiekrechtelijk besluit in de weg kan
staan, slechts aanleiding kan zijn, wanneer deze privaatrechtelijke
belemmering evident is(men zie bv. de recente uitspraak van de ABRvS
van 6 oktober 2010,zaaknr.201000869/1/H1).

Met in achtneming van deze opmerkingen nu naar de analyse van de
erfdienstbaarheden uit resp.1917,1940,1943,1973 en 2000.
Wat is de kern van de chronologisch gevestigde rechten?
1917: erfdienstbaarheid van voetpad over breedte van 1 meter, over oostelijk
gelegen lijdend erf en uitkomend op Waarderweg;
1940: erfdienstbaarheid van voetpad van en naar Waarderweg wordt verbijzonderd
tot het recht om een fiets, motor of kruiwagen aan de hand mee te nemen;
1943:erfdienstbaarheid van weg teneinde van heersend erf de Waarderweg te
kunnen bereiken en omgekeerd vanaf de Waarderweg dit erf te kunnen bereiken;
1973: door en op kosten van koper dient de huidige Waarderweg zo verlegd te
worden, dat deze uitweg geeft naar de nieuw aan te leggen Waarderweg;
2000: erfdienstbaarheid van overpad c.q. uitweg naar en van de openbare weg, zij
het op de voor het lijdend erf minst bezwarende wijze.

Zoals in de dagvaarding(punt 5) van december 2008 terecht wordt opgemerkt, was
er in 2000 geen andere openbare weg dan de Waarderweg. In 2000 was de
Wateringweg een aan J. P. Nelis toebehorende provisorische particuliere weg, die
naar de Waarderweg liep, maar die niet voor anderen toegankelijk was omdat er een
hek op stond. Logischerwijs heeft Vrijbloed de nieuwe erfdienstbaarheden in de
aktes van 2000 laten opnemen, om verzekerd te zijn van toegang tot de openbare
weg.
Echter, in tegenstelling tot de suggestie die in punt 5 van de dagvaarding wordt
gedaan, regelen de erfdienstbaarheden van 5 juli 2000 niet de toegang tot de
Waarderweg, maar de toegang tot de openbare weg.

Dat dit in 2000 de facto de Waarderweg was, doet niet af aan de beperkte uitleg(zie
hierboven) die aan de erfdienstbaarheden van 2000 moet worden gegeven:
Vrijbloed komt erfdienstbaarheid van overpad c.q. uitweg naar de openbare weg
toe.
Bezien naar de nieuwe erfdienstbaarheden van 5 juli 2000, worden deze
erfdienstbaarheden anno 2010 geëerbiedigd door de gemeente Haarlem, omdat
Vrijbloed ongestoord toegang heeft tot de Wateringweg - die is aangelegd na 2000-
als openbare weg.
De dagvaarding suggereert echter dat de oude erfdienstbaarheden Vrijbloed een
ononderbroken recht van overweg van het terrein van Vrijbloed naar en van de
Waarderweg is ontstaan.

De beperkte uitleg die aan erfdienstbaarheden moet worden gegeven en de
daarbij toe te passen historische context:
1917: Algemeen: er is niet of nauwelijks sprake van gemotoriseerd of fiets -verkeer.
Ten aanzien van de Waarderpolder: dit is een grotendeels onontgonnen gebied,
waar zeker in het Noordelijk gedeelte slechts particuliere grond is. De toenmalige
Waarderweg is dan ook een particuliere nauwelijks bestrate weg. Echter alleen via
deze particuliere weg kon uiteindelijk een gemeentelijke openbare weg worden
bereikt, zodat de op 2 april 1917 gevestigde erfdienstbaarheid om via een voetpad
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van 1 meter breed op de Waarderweg te kunnen komen, logisch en noodzakelijk is
voor de koper om vanaf het gekochte perceel via de particuliere Waarderweg met
krui -en handwagens uiteindelijk de openbare weg te kunnen bereiken.

1940 en 1943: Algemeen: tussen 1917 en 1940 is gemotoriseerd en fiets -verkeer op
gang gekomen. Ten aanzien van de Waarderpolder: situatie ten aanzien van dit
gebied niet fundamenteel veranderd ten opzichte van 1917. Waarderweg is nog
steeds particuliere weg. Vanwege de opkomst van de fiets en de motor is het logisch
dat de koper in een akte van 25 september 1940 de erfdienstbaarheid laat vestigen
om via een voetpad met een fiets, motorfiets of kruiwagen aan de hand naar de
particuliere Waarderweg te kunnen komen om uiteindelijk de openbare weg te
kunnen bereiken.
Even zozeer is het begrijpelijk dat de beperkte erfdienstbaarheid van voetpad in de
akte van 20 december 1943 is uitgebreid tot erfdienstbaarheid van weg, daarmee
niet langer de beperking hebbend van 1917 en 1940 ten aanzien van de wijze
waarop van en naar het perceel naar de particuliere Waarderweg kon worden
gegaan.

1973: in de akte van 27 april 1973 wordt slechts bepaald dat de er ook uitweg dient
te worden verkregen op de door koper nieuw aan te leggen Waarderweg.
Dus ook bezien naar de oudere erfdienstbaarheden van 1917-1973, worden deze
erfdienstbaarheden anno 2010 geëerbiedigd door de gemeente Haarlem, omdat
Vrijbloed ongestoord toegang heeft tot de Wateringweg - die is aangelegd na 2000-
als openbare weg en dit ook blijft houden na de afsluiting van de rechtstreekse
aansluiting van deze weg tot de Waarderweg.
De suggestie van Vrijbloed in de dagvaarding dat door de combinatie van de
erfdienstbaarheden van 1970 en de oudere erfdienstbaarheden voor Vrijbloed een
ononderbroken recht van overweg van het terrein van Vrijbloed naar en van de
Waarderweg is ontstaan, is dan ook een suggestie die niet overeenkomt met de
relevante feiten en omstandigheden.

Kortom: Alle erfdienstbaarheden die in 1917,1940,1943,1973 zijn gevestigd,
hadden de bedoeling dat opeenvolgende kopers vanuit het gekochte perceel via de
particuliere Waarderweg de openbare weg te kunnen bereiken, terwijl de
erfdienstbaarheden van 2000 eveneens slechts strekken tot borging dat vanaf het in
2000 gekochte perceel de openbare weg kan worden bereikt.
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Kopieën: (in bijlage; uitsluitend voor intern gebruik en aangeven wie een kopie
moet ontvangen; keuze maken dus)
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