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1. Het college stelt de raad voor de Johannes de Heerstraat te onttrekken aan de openbaarheid
2. Het besluit heeft geen financiële consequenties
3. Na besluitvorming wordt het besluit in de stadskrant gepubliceerd
4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hierover een

advies heeft uitgebracht

Raad:

Besluit

in te vullen door griffie

Moties en amendementen

in te vullen door griffie

[ ] Conform [ ] Ja

[ ] Gewijzigd [ ] Nee

[ ] Aangehouden

[ ] Afgevoerd Datum vergadering
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Onderwerp
Onttrekking aan de openbaarheid van de Johannes de Heerstraat

B & W-vergadering van 25 oktober 2011

DOEL: Besluiten

De Raad dient een onttrekkingsbesluit te nemen indien een weg onttrokken dient te worden aan de
openbaarheid. De basis van een onttrekking ligt in de Wegenwet, waar in artikel 9 het volgende staat
vermeld:

Art 9.1 Een weg, niet behorende tot de in artikel 8 bedoelde, kan aan het openbaar verkeer worden
onttrokken bij een besluit van de raad der gemeente, waarin de weg gelegen is.

Artikel 8 handelt over wegen die niet door de gemeente worden onderhouden, zoals rijkswegen,
provinciale wegen, etc.

Daarnaast is op de voorbereiding van een onttrekkingsbesluit de Algemene Wet Bestuursrecht van
toepassing. Voordat de gemeente een besluit kan nemen, dient de Uniforme Openbare
Voorbereidingsprocedure worden gevolgd. Dit houdt in dat eerst een ontwerpbesluit genomen moet
worden, wat vervolgens 6 weken ter inzage ligt, zodat er zienswijzen kenbaar gemaakt kunnen worden.
Vervolgens kan, met meeweging van eventuele ingekomen zienswijzen, een definitief besluit worden
genomen.
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Onderwerp: Onttrekking aan de openbaarheid van de Johannes de Heerstraat
Reg.nummer: 2011/51712

1. Inleiding
Als onderdeel van de ontwikkeling en renovatie van het complex van de Hartekamp
Groep en de Kerk aan de Richard Holkade zal PréWonen er tussenin een aantal
appartementen gaan realiseren. Deze worden gedeeltelijk over de bestaande
Johannes de Heerstraat gebouwd.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:

 De Johannes de Heerstraat te onttrekken aan de openbaarheid

3. Beoogd resultaat
Door de Johannes de Heerstraat te onttrekken aan de openbaarheid, kan de
nieuwbouw door PréWonen worden gerealiseerd.

4. Argumenten
Vanuit verkeerskundig aspect is er geen specifieke reden om de Johannes de
Heerstraat in stand te houden. Daarnaast liggen er geen belangrijke tracés van
kabels of leidingen. De rioolstreng die er nog ligt zal door Pré worden verwijderd
aangezien de grond is overgedragen in de conditie waar deze zich in bevindt.

5. Kanttekeningen
Geen

6. Uitvoering
De voorbereidingen voor de uitvoering zijn in volle gang.

7. Bijlagen
Geen.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris de burgemeester
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8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:
(zie tekst ‘voorstel aan de raad)

 De Johannes de Heerstraat te onttrekken aan de openbaarheid

Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie)

De griffier De voorzitter


