
    1

 
 
Agendapunt : Onttrekken parkeerplaats Hoopweg aan de openbaarheid 
Voorstelnummer :  
Raadsvergadering : 28 oktober 2008 
Naam opsteller : R. van der Meer 
Informatie op te vragen bij : Gerrie Wijkstra 
Portefeuillehouders : Jan Mesu; Jan Stam 
 
Onderwerp: onttrekken parkeerplaats Hoopweg aan de openbaarheid 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  - Te besluiten om ca. 38 m2 grond, gelegen voor Hoopweg 6 te Bergen, 

kadastraal bekend gemeente Bergen, sectie A nummer 3990 (aangegeven 
op bijgevoegde tekening) te onttrekken aan de openbaarheid; 

- Dit besluit mede te delen aan de Gedeputeerde Staten van de provincie 
Noord-Holland; 

- Dit besluit ter kennisgeving toe te zenden aan de bewoners van Hoopweg 6 
en aan de overige direct belanghebbenden in de Hoopweg, en te publiceren 
in de Duinstreek. 

 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

 
De bewoners van Hoopweg 6 hebben een verzoek gedaan tot het onttrekken van de 
parkeerplaats voor hun pand aan de openbaarheid. Volgens artikel 9 van de Wegenwet is 
het onttrekken van een weg aan de openbaarheid (indien niet in beheer van Rijk, een 
provincie of een waterschap) een bevoegdheid van de gemeenteraad. 
 
Op 11 maart 2008 heeft het college in principe ingestemd met het ter verkoop aanbieden 
van ca. 38 m2 grond gelegen voor Hoopweg 6 te Bergen. De eigenaren van Hoopweg 6 
willen betreffende grond kopen om op die manier parkeergelegenheid te creëren voor hun 
bedrijfspand gelegen achter de woning. Hierdoor wordt voorkomen dat andere mensen de 
uitrit van eigenaren blokkeren. In geval van een positief besluit van de gemeenteraad over 
het onttrekken aan de openbaarheid van het betreffende wegdeel, zal daadwerkelijk worden 
overgegaan tot verkoop. 

 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 

 
Door het onttrekken van het betreffende wegdeel aan de openbaarheid kan het 
parkeerprobleem van eigenaren worden opgelost, wat de professionaliteit van het door 
eigenaren gevoerde bedrijf ten goede komt. 
 
Bijkomende voordelen zijn bevordering van het ondernemersklimaat, opheffen van het 
parkeerprobleem van eigenaren en opheffen van blokkering van hun inrit.  
 

 
3. Waarom wordt dit onderwerp Unu U aan de raad voorgelegd? 

(meer dan één optie mogelijk) 
 

 collegebevoegdheid 
 raadsbevoegdheid 
 opiniëren 
 kaderstellend 
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 maatschappelijk urgent 
 budgetrecht 

anders nl.  
 

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

 
Overeenkomst artikel 9 van de Wegenwet is het onttrekken van het betreffende wegdeel 
aan de openbaarheid een bevoegdheid van de gemeenteraad. 
 
Gebleken is dat in ieder geval één omwonende zich niet kan vinden in het voorstel om het 
betreffende wegdeel aan de openbaarheid te onttrekken, tenzij deze omwonende ook in 
aanmerking komt om een parkeerplaats voor eigen gebruik te kunnen aanwenden. Met 
andere woorden: eveneens een stuk (parkeer)grond van de gemeente te willen kopen voor 
eigen (parkeer)gebruik. 
Gezien de parkeerdruk in deze omgeving zijn meerdere bezwaren aannemelijk. 
 
 

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
 
Voor het waarborgen van een parkeerplaats voor bezoekers van het bedrijfspand aan 
Hoopweg 6a zijn geen andere mogelijkheden voor handen. Het huidige beleid voorziet niet 
in het aanwijzen van een openbare parkeerplaats aan een specifieke doelgroep. Dit zou te 
veel ten koste gaan van de benodigde parkeercapaciteit, omdat dubbelgebruik wordt 
bemoeilijkt. 
 
Het tegengaan van het parkeren voor de uitrit van Hoopweg 6 is fysiek wel op een andere 
wijze mogelijk. Ook kan op een dergelijke parkeerovertreding worden gehandhaafd. Het 
probleem t.a.v. de gewenste parkeerplaats voor bezoekers van het bedrijfspand wordt 
hierdoor echter niet opgelost. 
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
 
Na  besluitvorming worden de aanvragers persoonlijk op de hoogte gesteld van het besluit. 
Ook de direct omwonenden waaronder (pro forma) bezwaarmakers tegen besluit (Hoopweg 
17), worden persoonlijk op de hoogte gesteld. Vervolgens wordt het besluit gepubliceerd in 
de Duinstreek. 
 
Pas nadat het besluit onherroepelijk is geworden krijgen de aanvragers het recht om het 
betreffende stuk grond voor eigen gebruik aan te wenden. 
 

 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
 
n.v.t. 
 

 

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Volgens artikel 9 van de Wegenwet is het onttrekken van een weg aan de openbaarheid 
(indien niet in beheer van Rijk, een provincie of een waterschap) een bevoegdheid van de 
gemeenteraad. Het besluit dient te worden medegedeeld aan de Gedeputeerde Staten van 
de provincie Noord-Holland. 
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Bijlagen:  
 
a. Situatietekening van de ca. 38 m2 grond, gelegen voor Hoopweg 6 te Bergen, kadastraal bekend 

gemeente Bergen, sectie A nummer 3990 
b. Collegebesluit van 11 maart 2008 met als onderwerp: Verkoop grond gelegen voor Hoopweg 6 te 

Bergen (incl. bijlage); 
c. Kopie van aangetekende brief van 2 april 2008 inzake verkoop perceel gelegen voor Hoopweg 6 
 
 
 
 
 
 
Bergen, 2 september 2008 
 
College van Bergen 
 
 
 
R. Groninger,   drs. H. Hafkamp,  

Secretaris      burgemeester 


