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Geachte heer Moerman, 

Hierbij stuur ik u het advies en het verslag van de commissie voor de 
bezwaarschriften inzake uw bezwaarschrift namens de Fietsersbond inzake de 
spoorwegovergang te hoogte van het Laantje van Alverna. 

Het college zal het advies betrekken in de besluitvorming ten aanzien van het 
bezwaarschrift. 

Voor de behandeling van uw bezwaarschrift bericht ik u het volgende. 
De termijn van twaalf weken, als bedoeld in artikel 7:10, eerste lid van de 
Algemene wet bestuursrecht, is ontoereikend voor het nemen van een beslissing 
door het college. Deze termijn eindigt op 12 februari 2014. 
Hierbij bericht ik u dat de beslissing na ommekomst van genoemde twaalf weken, 
op grond van artikel 7:10, derde lid van de Algemene wet bestuursrecht voor zes 
weken is verdaagd 
Vanzelfsprekend wordt er naar gestreefd om de afhandeling van het 
bezwaarschrift binnen deze termijn te bespoedigen. 

Contact 
Voor vragen met betrekking tot de verdere afhandeling van het bezwaarschrift kunt 
u desgewenst contact opnemen met de heer M. Jansen op telefoonnummer: 023-
54 85 752. U kunt ook een e-mail sturen naar gemeente@heemstede.nl met 
vermelding van 623181. 

Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groeten, 
namens burgemeester en wethouders van Heemstede, 
hoofd afdeling Algemene en Juridische Zaken, 

Gemeente Heemstede 

Raadhuisplein 1 
2101 HA Heemstede 

Postadres 
Postbus 352 
2100AJ Heemstede 

Tel: 14 023 
gemeente@heemstede.nl 
www.heemstede.nl 
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Advies van de commissie voor bezwaarschriften aan het college van 
burgemeester en wethouders 

Besluit: 
Bij besluit van 8 oktober 2013, verzonden 9 oktober 2013, heeft het college van 
burgemeester en wethouders (hierna: het college) het gezamenlijke verzoek van 
de Fietsersbond en de Stichting Wandelnet (hierna: Wandelnet) om preventieve 
handhaving ten aanzien van het voornemen van ProRail B.V. (hierna: ProRail) tot 
sluiting van de spoorwegovergang ter hoogte van het Laantje van Alverna 
afgewezen. 

Bezwaarden: 
Tegen het besluit van 8 oktober 2013 hebben op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht (hierna: Awb) bezwaar gemaakt: 
a. De Fietsersbond (gemachtigden: de heer J. Moerman en de heer E.M 

Langerijs) en de Stichting Wandelnet (hierna: Wandelnet) (gemachtigde: de 
heer V. Mars), bij brief van 17 november 2013, ontvangen 19 november 2013; 

b. Mevrouw M.P. van Keulen, wonende Romeinlaan 37, bij brief van 18 
november 2013, ontvangen 20 november 2013; 

c. Mevrouw C.J.A. van Schie, wonende Van Raephorststraat 33 te Haarlem, bij 
brief van 1 november 2013, ontvangen 4 november 2013; 

d. De heer C.J.M van der Horst, wonende Huizingalaan 17, bij brief van 30 
oktober 2013, ontvangen 31 oktober 2013; 

e. Mevrouw M.E. van der Horst-van den Broek, wonende Huizingalaan 17, bij 
brief van 30 oktober 2013, ontvangen 31 oktober 2013. 

Ontvankelijkheid: 
De commissie stelt vast dat alle bezwaarschriften zijn ontvangen binnen de 
bezwaartermijn van 6 weken. 

In strijd met artikel 6:5, lid 1, Awb heeft de gemachtigde van Wandelnet het mede 
namens Wandelnet ingediende bezwaarschrift niet ondertekend. Dit is op de 
hoorzitting hersteld. De overige bezwaarschriften voldoen aan het gestelde in 
artikel 6:5 Awb. 

Om bezwaar te kunnen maken moet iemand voorts als belanghebbende bij dat 
besluit kunnen worden gekwalificeerd. Ingevolge artikel 1:2, eerste lid, Awb wordt 
onder belanghebbende verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit 
is betrokken. De Fietsersbond en Wandelnet zijn beiden aanvragers van het 
verzoek om handhaving en geadresseerden van het bestreden besluit. De 
commissie acht hen belanghebbende bij het hen betreffende besluit. De 
Fietsersbond en Wandelnet zijn dan ook ontvankelijk in hun bezwaren. 

Onder omstandigheden kunnen derden als belanghebbende bij een besluit tot 
weigering handhavend op te treden worden aangemerkt. Deze omstandigheden 
doen zich naar de mening van de commissie niet voor. Dat bezwaarden hiervoor b 
tot en met e genoemd met enige regelmaat gebruik maken van de 
spoorwegovergang, waarop de besluiten betrekking hebben, betreft niet een 
zodanig hem of haar aangaand persoonlijk belang, dat zij zich in voldoende mate 
onderscheiden van anderen die van de spoorwegovergang gebruik kunnen maken. 
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Daarom is die omstandigheid niet voldoende om als belanghebbenden bij de 
besluiten te kunnen worden aangemerkt. De commissie concludeert dan ook dat 
de bezwaarschriften van de bezwaarden genoemd onder b tot en met e niet-
ontvankelijk zijn. 

Hoorzitting: 
De commissie heeft op 19 december 2013 een hoorzitting gehouden. Het verslag 
van de hoorzitting is als bijlage bij dit advies gevoegd. 

Leden commissie: 
De commissie was als volgt samengesteld: de heer mr. M.A. Fierstra, voorzitter en 
de heer mr. L.A.C.W. Dusée en de heer R.P.W. van Smaalen, leden. 

Feiten en omstandigheden: 
ProRail heeft in de zomer van 2013 het voornemen geuit de onbewaakte 
spoorwegovergang bij het Laantje van Alverna af te sluiten. ProRail stelt zich op 
het standpunt dat de spoorwegovergang een particuliere overgang betreft en 
uitsluitend degenen die een recht van overpad hebben van de spoorwegovergang 
gebruik mogen maken. Reden voor het opheffen van de overweg zijn de risico's 
voor de spoor- en verkeersveiligheid. Voor het opheffen van de spoorwegovergang 
heeft ProRail door Arcadis een risicoanalyse laten opstellen (gedateerd: 16 
september 2013). 

Bij brief van 5 september 2013 hebben de Fietsersbond en Wandelnet gezamenlijk 
de raad van de gemeente Heemstede verzocht om over te gaan tot preventieve 
handhaving van de Wegenwet ten aanzien van de spoorwegovergang bij het 
Laantje van Alverna. Verzoekers stellen zich op het standpunt dat de 
spoorwegovergang openbaar is en ProRail daarom niet (zonder toestemming van 
de gemeenteraad) tot afsluiting van de spoorwegovergang mag overgaan. 

Op 8 oktober 2013 heeft het college besloten om niet tot handhaving over te gaan. 
Hieraan ligt ten grondslag dat niet is gebleken dat de spoorwegovergang een 
openbare weg is in de zin van de Wegenwet. Tegen dit besluit richten zich de 
bezwaren. 

Samenvatting van de bezwaren: 
De Fietsersbond en Wandelnet hebben de volgende bezwaren naar voren 
gebracht: 
1. Het besluit is onvoldoende onderbouwd. Er is onvoldoende onderzoek naar de 

historische situatie rondom de spoorwegovergang gedaan. Bezwaarden 
verwijzen hierbij naar het juridisch advies van Van der Feltz advocaten. 

2. Bezwaarden dienen alleen aan te tonen dat de spoorwegovergang in de 
periode 1985-1995 een openbare weg was (artikel 4, eerste lid, sub II, 
Wegenwet) en kan dit ook aantonen middels getuigenverklaringen. De 
bewijslast van 30 jaar geldt in dit geval niet, maar bezwaarden stellen zich op 
het standpunt dat de spoorwegovergang sinds mensenheugenis voor een 
ieder toegankelijk is geweest. 

3. Het kleine hek heeft nooit op slot gezeten en staat daarmee feitelijk open voor 
al het verkeer. Het grote hek is één keer voorzien van een kettingslot en één 
keer voorzien van een cilinderslot, maar deze sloten zijn binnen een dag 
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4. 

5. 

6. 

onklaar gemaakt door bewoners. Door de borden is bovendien niet de gehele 
weg gesloten, want er zit geen bebording op het kleinere hek. 
Bezwaarde kan aantonen dat de spoorwegovergang voor 2008 een hek had 
zonder beperkende bordjes. Het plaatsen van de borden op zichzelf is ook 
ontoereikend om de openbaarheid van de spoorwegovergang te stuiten 
(Rechtbank Middelburg, UN AA9082). De stelling van het college, dat uit de 
hekken en borden blijkt dat de spoorwegovergang ter bede open staat, is 
gezien het bovenstaande niet houdbaar. 
Bezwaarde verwijst naar een artikel uit het Haarlems Dagblad van 12 
september 1997, waaruit blijkt dat de spoorwegovergang vrij toegankelijk is. 
Bij de spoorwegovergang zijn verkeersborden conform bijlage 1 van het 
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens geplaatst. Hieruit blijkt ook de 
openbaarheid van de spoorwegovergang. 
Het is niet relevant dat met enkele bewoners een recht van overpad geregeld 
is. De openbaarheid van de weg wordt bepaald door de Wegenwet. 

Op de hoorzitting hebben bezwaarden hieraan toegevoegd dat het plaatsen van 
een hek niet voldoende is om de weg te ontrekken aan de openbaarheid 
(ECU:RBAMS:2011:BQ3608 en ECLI:RBDHA:2013:8805). 

Juridisch kader: 
Wegenwet: 
Artikel 1 
1. Deze wet is uitsluitend van toepassing op openbare wegen. 
2. Onder wegen worden in deze wet mede verstaan: 
I. voetpaden, rijwielpaden, jaagpaden, dreven, molenwegen, kerkwegen en 
andere verkeersbanen voor beperkt gebruik; 
II. bruggen. 

Artikel 4 
1. 
I. 

2. 

3. 

Een weg is openbaar: 
wanneer hij, na het tijdstip van dertig jaren vóór het in werking treden van 
deze wet, gedurende dertig achtereenvolgende jaren voor een ieder 
toegankelijk is geweest; 
wanneer hij, na het tijdstip van tien jaren vóór het in werking treden van 
deze wet, gedurende tien achtereenvolgende jaren voor een ieder 
toegankelijk is geweest en tevens gedurende dien tijd is onderhouden door 
het Rijk, eene provincie, eene gemeente of een waterschap; 
wanneer de rechthebbende daaraan de bestemming van openbaren weg 
heeft gegeven. 

Het onder I en II bepaalde lijdt uitzondering wanneer, loopende den termijn van 
dertig of van tien jaren, gedurende een tijdvak van ten minste een jaar duidelijk 
ter plaatse is kenbaar gemaakt, dat de weg slechts ter bede voor een ieder 
toegankelijk is. 
Dit kenbaar maken kan geschieden door het stellen van opschriften als: eigen 

weg, particuliere weg, private weg en soortgelijke, of door andere kenteekenen. 

Artikel 7 
Een weg heeft opgehouden openbaar te zijn: 
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I. wanneer hij gedurende dertig achtereenvolgende jaren niet voor een ieder 
toegankelijk is geweest; 

II. wanneer hij door het bevoegd gezag aan het openbaar verkeer is onttrokken. 

Artikel 9 
1. Een weg, niet behoorende tot de in artikel 8 bedoelde, kan aan het openbaar 

verkeer worden onttrokken bij een besluit van den raad der gemeente, waarin 
de weg is gelegen. 

2. Het besluit, bedoeld in het eerste lid, wordt meegedeeld aan Gedeputeerde 
Staten. 

Artikel 11 
1. leder belanghebbende bij een weg, niet behoorende tot de in artikel 8 

bedoelde, heeft het recht aan den raad der gemeente, waarin de weg is 
gelegen ten opzichte van dien weg toepassing van artikel 9 te verzoeken. 

2. Op de voorbereiding van de beslissing op het verzoek is afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht van toepassing. 

3. Weigert de raad aan het verzoek te voldoen, dan staat aan den verzoeker 
beroep op Gedeputeerde Staten open. 

Artikel 49 
Een weg, welke op den legger voorkomt, wordt aangemerkt als te zijn openbaar 
onder geen andere dan de uit den legger blijkende beperkingen in het gebruik, 
tenzij bewezen mocht worden dat na de vaststelling van den legger of na de 
wijziging, daarbij de weg op den legger is gebracht, de weg heeft opgehouden 
openbaar te zijn. 

Algemene wet bestuursrecht: 
Artikel 1:2 
1. Onder belanghebbende wordt verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij 
een besluit is betrokken. 
2. Ten aanzien van bestuursorganen worden de hun toevertrouwde belangen als 
hun belangen beschouwd. 
3. Ten aanzien van rechtspersonen worden als hun belangen mede beschouwd de 
algemene en collectieve belangen die zij krachtens hun doelstellingen en blijkens 
hun feitelijke werkzaamheden in het bijzonder behartigen. 

Artikel 6:5 
1. Het bezwaar- of beroepschrift wordt ondertekend en bevat ten minste: 
a. de naam en het adres van de indiener; 
b. de dagtekening; 
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht; 
d. de gronden van het bezwaar of beroep. (...) 
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Overwegingen van de commissie: 
Voor de beslissing op de bezwaren staat centraal de vraag of de 
spoorwegovergang bij het Laantje van Alverna een openbare weg is in de zin van 
de Wegenwet. Indien deze vraag bevestigend zou worden beantwoord dient 
alvorens op de aanvraag tot handhaving kan worden beslist onderzocht te worden 
of voorzienbaar is dat de raad van de gemeente Heemstede op grond van artikel 9 
van de Wegenwet zal besluiten deze weg aan het openbaar verkeer te onttrekken. 
Alleen als ook die vraag bevestigend wordt beantwoord zou de aanvraag voor 
inwilliging in aanmerking kunnen komen. 

Aangezien de spoorwegovergang kan worden gekwalificeerd als een "andere 
verkeersbaan voor beperkt gebruikt" is sprake van een weg in de zin van artikel 1, 
tweede lid, van de Wegenwet. Derhalve komt aan de orde of deze weg ook een 
openbare weg in de zin van de Wegenwet is. Hierbij merkt de commissie op dat 
degene die zich op de openbaarheid van de weg beroept, die openbaarheid 
aannemelijk dient te maken (zie ABRvS 27 november 2013, 
ECLI:NL:RVS:2013:2109, AB 2014/50, punt 5.6). De bewijslast en het bewijsrisico 
van de openbaarheid van de spoorwegovergang ligt derhalve bij bezwaarden. 

Ingevolge artikel 49 Wegenwet wordt een weg die op de wegenlegger voorkomt, 
geacht openbaar te zijn. Niet in discussie is dat de spoorwegovergang niet op de 
wegenlegger, zoals vastgesteld in 1937, voorkomt. De commissie neemt derhalve 
als uitgangspunt dat de spoorwegovergang geen openbare weg op grond van 
artikel 49 van de Wegenwet is. 
De commissie is van mening dat de spoorwegovergang niet op grond van artikel 4, 
eerste lid, aanhef en onder III van de Wegenwet als openbare weg kan worden 
aangemerkt. Nog daargelaten dat op grond van de omstandigheid dat de vestiging 
van een recht van overpad ten gunste van de omwonenden kan worden betwijfeld 
of de rechthebbende heeft beoogd aan de spoorwegovergang de bestemming van 
openbare weg te geven, is in ieder geval niet voldaan aan de voorwaarde 
ingevolge artikel 5, eerste lid, van de Wegenwet dat de raad van de gemeente 
Heemstede hiervoor toestemming heeft gegeven. 

De commissie is voorts van mening dat de spoorwegovergang evenmin op grond 
van artikel 4, eerste lid, aanhef en onder II, van de Wegenwet als een openbare 
weg kan worden aangemerkt. Als veronderstellenderwijs zou worden aangenomen 
dat de spoorwegovergang gedurende tien jaar voor een ieder openbaar 
toegankelijk zou zijn geweest is in ieder geval niet voldaan aan de voorwaarde dat 
deze spoorwegovergang gedurende die periode is onderhouden door het Rijk, de 
provincie, de gemeente of een waterschap. De commissie meent dat aannemelijk 
is geworden dat de spoorwegovergang steeds door de rechthebbende is 
onderhouden, aanvankelijk de Nederlands(ch)e Spoorwegen (hierna: NS) en 
sedert 1995 door ProRail. Het college heeft ontkend de spoorwegovergang te 
hebben onderhouden en bezwaarden hebben niet een bemoeienis bij het 
onderhoud van anderen dan de rechthebbende bij de spoorwegovergang 
aannemelijk gemaakt. NS is steeds een onderneming geweest waarin de Staat 
financieel deelneemt en betreft in essentie gereguleerd particulier initiatief. NS 
noch ProRail kunnen daarom voor toepassing van de Wegenwet met de Staat op 
één lijn worden gesteld. 
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Voorts zou de spoorwegovergang openbaar kunnen zijn, op grond van het 
bepaalde in artikel 4, eerste lid, aanhef en onder I, van de Wegenwet. Uit de 
rechtspraak (zie Raad van State 16 november 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AU6235) 
volgt dat een weg in beginsel openbaar is als deze na 1 oktober 1902 gedurende 
enige periode van dertig aaneengesloten jaren voor een ieder toegankelijk is 
geweest. 

In het besluit waartegen de bezwaren zich richten is vastgesteld dat sinds de 
oplevering van het spoor hekken bij de spoon/vegovergang hebben gestaan. Deze 
hekken konden worden geopend. De door bezwaarden overgelegde foto's en de 
verklaringen die door hen zijn overgelegd bevestigen dat de spoorwegovergang 
was voorzien van hekken. De spoorwegovergang verschilt hiermee van andere 
spoorwegovergangen die zijn voorzien van slagbomen danwel 
waarschuwingslichten, waarmee duidelijk wordt gemaakt wanneer het gebruiken 
van de spoorwegovergang door verkeersdeelnemers niet is toegestaan. Anders 
dan laatst bedoelde spoorwegovergangen is de spoorwegovergang bij het Laantje 
van Alverna in beginsel niet toegankelijk. Met hekken is kenbaar gemaakt dat de 
spoorwegovergang in beginsel niet vrij toegankelijk is. De spoorwegovergang is 
blijkens de plaatsing van te openen hekken gelet ook op het overeengekomen en 
gevestigde recht van overpad toegankelijk gemaakt voor aanliggende percelen. 
Aan deze spoorwegovergang komt aldus geen algemene verkeersfunctie toe. 
ProRail heeft ook pogingen ondernomen deze beperkte toegankelijk - voor 
aanwonenden - te handhaven door het grote hek te voorzien van sloten. Dat deze 
sloten na korte tijd zijn verwijderd door anderen dan ProRail doet hier niet aan af. 
Doordat de spoorwegovergang in beginsel is afgesloten verschilt de onderhavige 
situatie ook van die welke aan de orde was in de uitspraak van de Rechtbank te 
Amsterdam van 25 maart 2011 (ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ3608, bevestigd door 
ABRvS 3 oktober 2012 (ECLI:NL:RVS:2012:BX8933)) waar bezwaarden tijdens de 
hoorzitting een beroep op hebben gedaan. De openbaarheid van dat terrein werd 
aangenomen omdat het hek wel aanwezig was maar steeds was geopend en 
bovendien niet werd gecontroleerd wie het terrein op ging. 

Bezwaarden hebben hun standpunt dat de spoorwegovergang gedurende dertig 
aaneengesloten jaren voor een ieder toegankelijk is geweest onderbouwd door 
overlegging van een aantal schriftelijke verklaringen. Omdat het betreft vooraf door 
anderen dan de betreffende getuige opgestelde verklaringen die weinig specifiek 
zijn meent de commissie dat niet op grond van deze verklaringen kan worden 
geconcludeerd dat de spoorwegovergang openbaar is in de zin van artikel 4, 
eerste lid, aanhef en onder I, van de Wegenwet. Op zijn best kan worden 
geconcludeerd dat degene van wie een schriftelijke verklaring is overgelegd de 
beperkte toegankelijkheid van de spoorwegovergang hebben miskend. 

Subsidiair merkt de commissie op dat zelfs indien zou worden geconcludeerd dat 
de afsluiting van de spoorwegovergang door middel van hekken niet voldoende is 
om de spoorwegovergang niet voor een ieder toegankelijk te doen zijn, op grond 
van de afsluiting van de spoorwegovergang met hekken in ieder geval moet 
worden geconcludeerd dat de spoorwegovergang slechts ter bede voor een ieder 
toegankelijk was. 
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De commissie concludeert dat niet aannemelijk is geworden dat de 
spoorwegovergang bij het Laantje van Alverna een openbare weg is. Naar de 
mening van de commissie zijn de bezwaren die zijn aangevoerd tegen het besluit 
tot afwijzing van het verzoek om preventieve handhaving ten aanzien van het 
voornemen de spoorwegovergang bij het Laantje van Alverna te sluiten, 
ongegrond. 

Conclusie en advies 
De commissie adviseert het college, na bestudering van alle relevante stukken, 
gelet op de bezwaren en hetgeen ter hoorzitting is aangevoerd: 

- het bezwaarschrift van de Fietsersbond en Wandelnet ongegrond te 
verklaren; 

- de overige bezwaarschriften niet-ontvankelijk te verklaren. 
Er is ook anderszins geen reden het bestreden besluit te herroepen. 

Heemstede, 6 februari 2014 

De commissie voor de bezwaarschriftefi, 
de plv. secretaris ie voorzitter, 

mr. S.A.C. Claassen mr. M.A. Fierstra" 
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Verslag van de hoorzitting op 19 december 2013, van de commissie voor 
bezwaarschriften inzake de bezwaarschriften aangaande de weigering 
handhavend op te treden ten aanzien van de spoorwegovergang ter hoogte 
van het Laantje van Alverna 

Aanwezig: 
- de heer mr. M.A. Fierstra 
- de heer mr. L.A.C.W. Dusée 
- de heer R.P.W. van Smaalen 
- de heer C.J.M. van der Horst 
- mevrouw M.E. van der Horst - van den Broek 
- mevrouw C.J.A. van Schie 
- de heer J. Moerman, namens de Fietsersbond 
- de heer V. Mars, namens Wandelnet 
- mevrouw mr. C. Clerx 
- de heer E. Schuurmans 
- de heer A. Hagen 
- de heer M. Jansen 
- de heer A. Borg 
- mevrouw mr. S.A.C. Claassen 
- mevrouw Schurer 

23 toehoorders 

: voorzitter 
: lid van de commissie 
: lid van de commissie 
: bezwaarde 
: bezwaarde 
: bezwaarde 
: bezwaarde 
: bezwaarde 
: ProRail 
: ProRail 
: ProRail 
: namens het college 
: namens het college 
: plv. secretaris 
: stagiaire 

De voorzitter opent de hoorzitting en heet iedereen welkom. 
De heer Moerman en de heer Mars ondertekenen desgevraagd het bezwaarschrift 
en tonen een machtiging. De voorzitter geeft vervolgens de heer Mars het woord. 

De heer Mars vertelt dat uit de schriftelijke getuigenverklaringen volgt dat het 
Laantje van Alverna vanaf de jaren '50 toegankelijk en derhalve openbaar is. 
De gemeente dient volgens hem te kijken naar de geschiedenis. De advocaat van 
de gemeente heeft dat ook geadviseerd. In 1657 is de trekvaart aangelegd. De 
spoorweg komt in 1842 in beeld, als onderdeel van de weg, het Laantje van 
Alverna. De spoorweg is een kunstwerk in het Laantje van Alverna. Voor de 
uitvoerige geschiedenis verwijst hij naar het bezwaarschrift. 
Als de weg openbaar is, dan is de overweg dat ook, aldus de heer Mars. De 
stelling van de gemeente, dat de weg wel openbaar is, maar de overweg niet, kan 
hij niet volgen. 
Desgevraagd geeft de heer Mars aan dat de kwestie over de bomen in de jaren '50 
langs het Laantje van Alverna, waarover gesproken wordt in het bezwaarschrift, 
een sfeerbeeld is. Het Laantje was toen al feitelijk toegankelijk. 

De heer Moerman spreekt aan de hand van pleitnotities. De pleitnotities heeft hij 
naderhand, bij brief van 21 december 2013, toegezonden. De pleitnotities zijn als 
bijlage bij dit verslag gevoegd. 
De heer Moerman antwoordt desgevraagd dat uit de getuigenverklaringen niet 
alleen afgeleid kan worden dat de getuigen van de overweg gebruik hebben 
gemaakt. De getuigen hebben ook het hek kunnen openen, hebben nooit het hek 
op slot aangetroffen en voor 2008 ook geen bebording aangetroffen. 
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De oudste verklaring dateert van 1938. 
Desgevraagd antwoordt hij dat er op de borden niet "verboden toegang" staat, 
maar een opdracht het hek te sluiten, op straffe van een boete (in guldens). 
De heer Moerman wijst de commissie nog op een uitspraak van de Rechtbank Den 
Haag van 24 juli 2013 (ECLI:NL:RBDHA:2013:8805). Indien een weg eenmaal 
openbaar is geworden, kan het plaatsen van een bord niet meer bewerkstelligen 
dat een eenmaal openbaar geworden weg zijn openbare karakter verliest. Het 
ophangen van een bordje in een boom bij het Laantje heeft dus geen enkel effect. 

Mevrouw Van Schie vraagt om de spoorwegovergang open te houden. De 
overweg is een belangrijke schakel voor de opening van een ecoduct in de 
omgeving. Zij verzoekt de gemeente breder te kijken, dan alleen naar de eigen 
gemeente. Er is ook een groot economisch belang. 
Zij begrijpt dat haar bezwaarschrift wellicht niet-ontvankelijk zal worden verklaard. 
Mevrouw Van Schie wil ProRail nog complimenteren, omdat ProRail zeer 
transparant is geweest met verstrekken van gegevens. Zij begrijpt ook dat 
veiligheid voor ProRail belangrijk is, maar er spelen ook andere belangen, zoals 
die van haar. 

Mevrouw Van der Horst geeft aan dat zij meerdere keren per week loopt bij de 
spoorwegovergang en het Laantje van Alverna. Vroeger liep zij er vaak met haar 
zoon. Het is heerlijk lopen tussen de weilanden. 
Mevrouw Van der Horst oppert dat er ook slagbomen kunnen worden geplaatst om 
de veiligheid te kunnen waarborgen. 

De heer Van der Horst merkt op dat er een paar weken geleden een bord met 
daarop de tekst "eigen weg" stond. Hij heeft het bord verwijderd. Een paar dagen 
later hing er een bordje aan een boom met de tekst "eigen weg". Hij dacht dat 
ProRail dit misschien had gedaan, maar het blijken particulieren te zijn. 

De heer Jansen vertelt dat in het besluit geen belangen afgewogen zijn. Daar komt 
het college in dit geval niet aan toe, omdat de spoorwegovergang geen openbare 
weg is. 
De spoorwegovergang is wat de gemeente betreft al meer dan 30 jaar 
toegankelijk, maar slechts ter bede. 
De heer Jansen legt desgevraagd uit dat volgens de gemeente artikel 4, lid 2, 
Wegenwet van toepassing is. Borden of andere tekenen maken dat de overweg 
toch niet openbaar is. Een hek lijkt hem bij uitstek een universeel teken, dat men er 
in beginsel niet door mag. Alleen gerechtigden - mensen met een recht van 
overpad - mogen erdoor, maar die moeten het hek sluiten. Hekken hebben er altijd 
gestaan. 
De heer Jansen bevestigt dat de overweg niet voorkomt op de wegenlegger. Een 
weg, die openbaar wordt na dertig jaar, wordt niet alsnog in de wegenlegger 
opgenomen. De wegenlegger is opgemaakt in 1936 of 1937. Hij weet niet of het 
opzet of toeval is, dat de spoorweg er niet in voorkomt. 
De heer Jansen merkt verder op dat bezwaarden moeten aantonen dat de 
overweg niet 10 jaar, maar 30 jaar toegankelijk was. De NS was immers geen 
staatsbedrijf. De gemeente is op de hoogte van het feit dat ProRail sloten ophangt. 
Als daar één nacht een slot heeft gehangen is de verjaring gestuit. Er is niet 
duidelijk gemaakt dat daar nooit een bordje heeft gehangen. 
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Mevrouw Clerx wijst de commissie erop dat er een verschil is tussen feitelijke 
toegankelijkheid en juridische openbaarheid. Voor juridische openbaarheid gelden 
meer voorwaarden. Ze verwijst hierbij naar een uitspraak van de Raad van State 
van 27 november 2013 (201209246/1/A3). Het betreden moet tevens niet 
wederrechtelijk zijn geweest, er mag niet tegen de wil van de rechthebbende 
gebruik gemaakt worden van de weg. Bij de onderhavige spoorwegovergang is het 
slot verwijderd, dus er wordt wederrechtelijk gebruik gemaakt van de weg. 
Mevrouw Clerx merkt verder op dat ProRail geen overheidsorgaan is en dat ook 
nooit is geweest. Artikel 4, lid 1 onder II, van de Wegenwet is dus niet aan de orde. 
Ze benadrukt verder dat een splitsing moet worden gemaakt tussen de status van 
het Laantje en de status van de overweg. Het gaat hier alleen om de overweg. De 
bewijslast rust op bezwaarden. De getuigenverklaringen gaan wat haar betreft 
alleen over het Laantje zelf en tonen niet aan dat ook de overweg openbaar is 
geworden. De getuigenverklaringen zijn vrij globaal en zijn te algemeen 
omschreven. Ze verwijst voor wat betreft de bewijslast naar een uitspraak van de 
Raad van State van 16 november 2005 (200502091/1). 

De heer Schuurmans licht toe dat ProRail de overweg vanwege de onveiligheid wil 
sluiten. De spoorweg zelf is verboden gebied, aldus het Spoorwegbesluit. Er is de 
afgelopen maand tot driemaal toe melding gemaakt van onveilige situaties 
door machinisten. 

De voorzitter sluit de hoorzitting. 

Heemstede, 19 december 2013 

De commissie voor de bezwaarschriften, 
de plv. secretaris, 

mr. S.A.C. Claassen mr. M.A. Fierstra 
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Fietsersbond Itómt op voor de belangen van fietsers in Nederland, en daarmee voor de 
bereikbaarheid met de fiets van het Laaide van Alverna als verbinding lussen Heemstede en de 
binnehduïnrand. 

-1) Wij betogen dat de weg en overweg openbaar is op grond van verjaring 

-2) Een weg is openbaar op grond van verjaring als 
a. de weg feitelijk openstaat voor het verkeer 
b. voor een aaneengesloten periode van 10 of 30 jaar 
q. en de openbaarheid nieigestuft is middeis l>ebording. 

Vwb dè openbaarheid véri het laantje: Hierover betwisten wjj elkaar niet. In de brjef van 6 
december jl. stelt de gemeente dat het laan$e (byhen het hek) openbaar is geworden door 
verjaring, ongeacht het particulier eigendom. , . , , 
Vwb de bverweg: de gemeehtè steh dat het gebruik van de overweg ter bédé' is. nl. door 
borden of andere kentekenen: het hek dan wel de bordjes op het hek. DH bestrijden wij. 

tava: 
Wij verwijzen naar jurisprudentie ECLI:NLRBAMS:2011:BQ3608 
Het gaat om een zaak waarin aangetbond wordt dat het plaatsen van een hek op zich niet 
voldoende is om een weg té onttrekken aan de openbaarheid. 

^aikeerteirein Praxis een vpör het ppenbsar veikeö- openstaande weg7 De feiteïjte situatie ter 
plaatse is bepalend. Het terrein is zolang bet hA open is, >iij toêga^jk vpör alle 
v«gg*niikers. Praxis heeft borden geplaatst, maar controleert niét wie het Jeirem öp gaat Het 
parkeerterrein is daarom aan tte roeikan als een voor het ppenbaar verkeer openstaande weg. Pat 
irechthebbende het hek naar believen Open en dicht kan doen, duit bet openbare karakter 
gedurende de (niimè) pjpétingstijden van ha ĥ c niet uh.̂  

En wij verwijzén Ook naar het advies van advocatenbureau Van der FeHz: 
-Dat ProRail heeft beoogd dat slechts de zakelijk gerechtigden gebruik mochten maken van de 
overweg, doetin dit verband niét terzake. De heikken kunnen op dit moment door een ieder 
wórden geopend, zodat de overweg, in ieder geval nu, voor een iéder toegankelijk is.' 

tayb: 
De rechtsvooraanger van ProRail is rond 1995 geprivatiseerd. Daarvoor maakte het bedrijf deel 
uit van het Rijk. pe periode Van 10 jaar Voor de privatisering (1985-1995) is fertelyk toereikend. 

Desalniettemin: 50 (inmiddels 56) getuigen tonen aan dat het laanfle en de overweg sinds 
mensenheugenis vooreen iedertoègarikelijk is geweest. De getuigen verklaren dat zij altijd het 
hek konden openen, en dat zij ervoor200è geen bordjes Veibodén toegang' oW hebben 
aangetroffen. De situatie zoals öp de foto van de oveiweg gemaakt door Klaas van Giffen in 
20Ó5, wordt herkend als de situatie zoals die er was voor2008, en dat dat zo was sinds zij zich 
kunnen heugen. 

De getuigen willen dat zo nodig ook voor de rechtbank verklaren. 

Daarnaast hebben wij andere bewijsstukken overlegd: een historisch overzicht, krantenartikelen 
e.d. 



Het laantje en de oveiweg zijn derhalve sinds mensenheugenis openbaar. Al veel langer dan 30 
jaar. En ook is er niet lopende de eerste dertig jaar (wanneer dat ook was) ter plaatse kenbaar 
gemaakt, dat de weg slechts ter bede voor een ieder toegankelijk is geweest. 

tavc: 
Wb het bordje op de spoorovergang: 

- Het gele bordje Verboden toegang voor onbevoegden' hangt op het grote toegangshek, 
niet op het kleine zijhek. 

- Dit zijhek is bedoeld voor gebruik voor voetgangers en fietsers 
- Het tweede gedeelte van de tekst van het bordje vraagt om de poort te sluiten 
- De blauwe borden naast de overweg vragen om de hekken te sluiten 
- Van beide teksten kan niet gesteld worden dat de overweg niet gebruikt mag worden, 

dan wel dat de hekken op slot kunnen zijn. 
- Het bordje hangt er pas sinds het nieuwe hek is geplaatst, nl. in 2008 
- De gemeente heeft geen besluit genomen tot onttrekking van de openbaarheid, zo blijkt 

uit het antwoord van 21 oktober jl. De gele bordjes zijn onrechtmatig geplaatst. 
- De R W verkeersborden ondersteunen de openbaarheid 

Het plaatsen van borden is ontoereikend om de openbaarheid van de overweg te sluiten. We 
verwezen al naar jurisprudentie UN AA 9082. 

Van der FeHz stelt dan ook terecht: "Het plaatsen van een bord "Verboden toegang" kan aan 
een weg die eenmaal openbaar is geworden, zoals na verloop van de termijn van dertig jaar, 
echter niet (zondermeer) die openbaarheid ontnemen." 

Dit is nogmaals bevestigd door Rechtbank Den Haag juli 2013 
(jurisprudentie ECLi:NL:RBDHA:2013:8805) 

"De rechtbank is van oordeel dat een bord met een opschrift als "eigen weg" geschikt is om te 
voorkómen dat een weg door tijdsverloop een openbare weg wordt, maar niet kan bewerkstelligen 
dat een weg die eenmaal openbaar is geworden zijn openbare karakter verliest.'1 


