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Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 30-08-2011 

Onderwerp:  Onttrekken aan openbaarheid 

Ockenrode 

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. Het gedeelte van de Ockenrode vanaf de kruising met de Van der Valk Boumanweg tot 
ter hoogte van Ockenrode 14, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende 
tekening (bijlage 1), aan de openbaarheid te onttrekken. 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Op 13 juli 2011 heeft de Raad van State het beroep tegen de verleende vrijstelling 

en bouwvergunning voor het project MEAS ongegrond verklaard. Daarmee zijn de 

vergunningen onherroepelijk geworden. Een gedeelte van de te verkopen grond is 

nu openbare weg en is nodig om het bouwplan te realiseren. Onderdeel van het 

plan is daarnaast om de weg op te heffen en in te richten met een fietspad en 

groen. Op grond van artikel 9 van de Wegenwet moeten de gronden formeel aan de 

openbaarheid worden onttrokken. Deze bevoegdheid ligt bij uw raad. Het besluit tot 

onttrekking wordt meegedeeld aan Gedeputeerde Staten. 

  

1.b Voorgeschiedenis 

Op 28 april 2008 heeft uw raad besloten om akkoord te gaan met het bouwplan voor 

de Meas-locatie. Op 11 juli 2008 is door het college een exploitatieovereenkomst 

gesloten met Holdingmaatschappij D. Van der Plas B.V. waar ook grondverkoop 

een onderdeel van is. Besloten is om de juridische procedures tegen de vrijstelling 

en bouwvergunning af te wachten voordat andere noodzakelijke procedures worden 

doorlopen. De lopende procedures zijn nu afgesloten waardoor onderliggend besluit 

wordt aangeboden. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

  Verkeer 
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2 Beoogd effect 

Een gedeelte van de Ockenrode aan de openbaarheid onttrekken 

 

3 Argumenten 

1.1 het betreft een formaliteit 

Alle procedures zijn doorlopen. Om de gewenste inrichting van het openbare gebied 

rondom de Meas te realiseren, inclusief een fietspad, moet een gedeelte van de 

Ockenrode aan de openbaarheid worden onttrokken. 

 

1.2 De raad kan een openbare weg aan de openbaarheid onttrekken 

Door een raadsbesluit kan een openbare weg aan de openbaarheid onttrokken worden ex 

artikel 7 jo 9 Wegenwet. In de Wegenwet worden geen expliciete regels gegeven over de 

te volgen procedure. Het te nemen besluit is aan te merken als besluit waartegen op grond 

van de Awb bezwaar en beroep kan worden aangetekend. Het besluit tot onttrekking aan 

de openbaarheid moet dus aangemerkt worden als een publiekrechtelijke beschikking. Op 

grond van hoofdstukken 7 en 8 Awb staat hiertegen voor belanghebbenden bezwaar en 

beroep open. Uiteindelijk dient het besluit op grond van artikel 9 lid 2 Wegenwet aan 

Gedeputeerde Staten medegedeeld te worden. 

 

1.3 Onttrekking aan de openbaarheid is mogelijk indien er zwaarwegende redenen zijn en 

het algemeen belang zich er niet tegen verzet 

In de jurisprudentie is de regel ontwikkeld dat onttrekken mogelijk is indien er 

zwaarwegende redenen zijn en het algemeen belang zich er niet tegen verzet. Het belang 

van de gemeente is dat de raad besloten heeft akkoord te gaan met de ontwikkeling van 

de Meas-locatie voor de realisatie van een appartementencomplex met 60 woningen, 

waarvan 30% sociaal en een halfverdiepte parkeerkelder. Daaropvolgend is de gemeente 

een exploitatieovereenkomst met de projectontwikkelaar aangegaan om grond te verkopen 

ten behoeve van het nieuwbouwplan. Met name het volkshuisvestelijk belang (toevoegen 

van woningen waaronder een deel sociaal in plaats van bedrijfsbebouwing) weegt zwaar 

mee om de Ockenrode aan de openbaarheid te ontrekken om zo het bouwplan te 

realiseren. De ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer van de (achterliggende) wijk blijft 

gewaarborgd door de Nijenrode en de Tollenaersingel. 
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1.4 Na oplevering wordt een groot deel weer openbaar 

Formeel moeten de openbare gronden, welke verkocht zijn voor de realisatie van het 

bouwplan, aan de openbaarheid onttrokken worden. Daarnaast gaat een gedeelte van de 

Ockenrode gebruikt worden als bouwterrein. Na realisatie van het gebouw wordt een groot 

deel weer heringericht als openbaar gebied (groen, voetpad en fietspad). Het fietspad 

langs de Oude Rijn blijft gedurende de bouwwerkzaamheden open. In bijlage 3 is kaart 

met de nieuwe inrichting van het openbaar gebied opgenomen. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Geen. 
 

5 Milieu 

N.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

Bewoners worden op de hoogte gebracht van behandeling in commissie Ruimte en 
raadsvergadering. Het wijkteam is op de hoogte van de te nemen beslissing. De bewoners 
zijn op de hoogte van het voornemen om de Ockenrode af te sluiten. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

N.v.t. 

8 Evaluatie 

In uw raadsvergadering van 24 september 2007 heeft u een motie aangenomen in relatie 

met een gedeeltelijke afsluiting van de Ockenrode. De bewoners hebben de zorg geuit dat 

door het afsluiten van de Ockenrode hun wijk niet goed wordt ontsloten. Het college heeft 

aangegeven uitvoering te geven aan de motie. Aan de bewoners is gecommuniceerd hoe 

het college omgaat met de motie (zie bijlage 2). 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  M. Zonnevylle 

 
Bijlagen:  

 
1. Situatietekening (2011i01573) 
2. Brief bewoners (7 juli 2008) met betrekking tot uitvoering motie VVD (2011i01574) 
3. Kaart nieuwe inrichting (2011i01575) 


