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Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland nr. 886042/886088 tot het
bestemmen tot openbare weg van een gedeelte van het provinciale Hoogwaardig
Openbaar Vervoer infrastructuur in de gemeente Velsen (Santpoort, Driehuis en
IJmuiden).
Gedeputeerde staten van Noord-Holland;

Inleiding
De provincie is beheerder van diverse Hoogwaardige Openbaar Vervoer (HOV) infrastructuur in
de provincie. Onlangs heeft de provincie een nieuwe busbaan gerealiseerd. Deze busbaan loopt
van de Hoofdstraat tot aan de Broekbergenlaan (Santpoort) en vanaf de Santpoortse Dreef (ter
hoogte van het Dreefplantsoen te Santpoort), tot aan de kruising Tiberiusplein/Briniostraat te
IJmuiden.
Het komt frequent voor dat belanghebbenden, meestal andere overheden, projecten willen
realiseren welke de HOV- infrastructuur in beheer van de provincie raken. In het geval van
openbare wegen geldt de Wegenverordening Noord-Holland en worden dergelijke aanvragen via
een gestandaardiseerde procedure afgehandeld. Ook voor werken rondom HOV-busbanen is
een uniforme, geregistreerde afhandeling van vergunningaanvragen gewenst, bijvoorbeeld voor
werken door derden op of aan de weg. Hiervoor moet de HOV-infrastructuur “openbaar”
verklaard worden. Daarnaast biedt de status van juridische openbaarheid de meeste
(publiekelijke) rechtsbescherming.
Toetsingskader
De bovengemelde busbaan is door de provincie aangelegd en wordt door de provincie
onderhouden. Op grond van artikel 13 Wegenwet wordt het eigendom van een weg vermoed te
zijn bij degene die de weg onderhoudt. Gelet hierop is voor de toepassing van de Wegenwet de
provincie eigenaar van de weg, wat inhoudt dat de provincie tevens rechthebbende is krachtens
burgerlijk recht.
Op grond van artikel 4, lid 1 onder III van de Wegenwet zijn Gedeputeerde Staten bevoegd als
rechthebbende om deze weg de bestemming van openbare weg te geven.

Besluit
Gelet op de hiervoor vermelde overwegingen en gelet op artikel 4, lid 1 onder III van de
Wegenwet, besluiten wij:
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1. de nieuw aangelegde en voor bussen van lijndiensten bestemde baan in de gemeente
Velsen vanaf:
- de Hoofdstraat ten zuiden van de rotonde bij de Wüstelaan tot aan de
Broekbergenlaan (Santpoort), en;
- de Santpoortse Dreef (ter hoogte van het Dreefplantsoen te Santpoort, tot aan de
kruising Tiberiusplein/Briniostraat te IJmuiden,
per 1december 2016 de bestemming van openbare weg te geven;
2. de gemeente Velsen hiervan in kennis te stellen;
3. het besluit tot het bestemmen tot openbare weg van deze busbaan bekend te maken in
het Provinciaal Blad.

Haarlem, 24 november 2016,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,

F.J. van der Linden
Sectormanager Beheerstrategie en Programmering Infrastructuur

Mededelingen
1.Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending, uitreiking of
publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift kunt u sturen aan
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en
adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Wij verzoeken u om in uw bezwaarschrift
het telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent.
Ook kunt u voor meer informatie de provinciale website bezoeken: www.noord-holland.nl.
Indien u bezwaar heeft ingediend is het mogelijk om gebruik te maken van een minder formele
procedure: een gesprek tussen u en een vertegenwoordiger van het college. Indien uw bezwaar
zich hiervoor leent wordt contact met u opgenomen, maar u kunt hier ook zelf om verzoeken.
Een gesprek tast uw rechten als bezwaarmaker niet aan. Bovenstaand besluit treedt in werking,
ook al wordt er een bezwaarschrift ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een
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bezwaarschrift kunt u - bij een spoedeisend belang - een voorlopige voorziening vragen bij de
voorzieningenrechter van de bevoegde rechtbank.
2. Voor vragen of opmerkingen over het besluit of het inzien van de tekeningen behorende bij
de overeenkomst kunt u bellen met mevrouw R. Puggioni, werkzaam bij de afdeling
Beheerstrategie en Programmering Infrastructuur, tel. (023) 514 34 46.

Haarlem, 24 november 2016.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
J.W. Remkes, voorzitter
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.

Uitgegeven op 25 november 2016
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Mw. mr. R.M. Bergkamp, algemeen directeur
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