
Besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland, nr. 349409/442429, tot 
onttrekking aan het openbaar verkeer 
van Knollendammerweg, gelegen ter 
hoogte van de Middelweg 36, in de 
gemeente Graft- De Rijp.

Inleiding
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorder
kwartier (hierna: HHNK) wil een aantal percelen 
verkopen aan de heer Marrees. Het betreft perce
len nabij zijn woonadres aan de Middelweg 36 te 
Starnmeer in de gemeente GraftDe Rijp. Op 
enkele van deze percelen bevindt zich de Knol
lendammerweg. Deze weg loopt naast de woning 
van de heer Marrees. De weg is doodlopend en 
leidt naar de percelen van de heer Marrees. De 
weg wordt alleen gebruikt door de heer Marrees 
en is al door een hek afgesloten van de Middel
weg. Voor deze weg heeft de heer Marrees al 
meerdere jaren een gebruiksovereenkomst met 
het HHNK.

De Knollendammerweg werd onderhouden door 
het Hoogheemraadschap en was tot de afsluiting 
met het hek feitelijk toegankelijk. Deze weg is op 
grond van de Wegenwet momenteel een openbare 
weg. Nu de percelen waarop deze weg zich 
bevindt worden verkocht heeft het HHNK 
Gedeputeerde Staten (hierna: GS) verzocht om 
deze weg aan de openbaarheid te onttrekken.

In verband met dit verzoek is de Uniforme 
Openbare Voorbereidingsprocedure gevolgd. Er is 
een ontwerponttrekkingsbesluit (nr. 349409/ 
359466) voorgelegd aan GS, waarop besloten is dat 
dit wegdeel aan de openbaarheid kan worden 
onttrokken. Dit voornemen is op 21 mei 2014 
gepubliceerd in “Het Gezinsblad” (editie GraftDe 
Rijp). Er zijn geen zienswijzen ingediend, waarop 
het definitieve besluit tot onttrekking aan de 
openbaarheid kan worden genomen.
 
Afweging belangen bewoners/overige 
weggebruikers
Een weg kan aan de openbaarheid worden 
onttrokken als er sprake is van gewichtige reden 

en het algemeen belang zich hier niet tegen 
verzet. De verkoop van de percelen van het HHNK 
aan de heer Marrees kan in dit geval worden aan
gemerkt als gewichtige redenen aangezien hij de 
enige gebruiker is en de weg alleen leidt naar zijn 
percelen en eigendommen. Omdat deze weg voor 
andere gebruikers niet relevant is omdat de weg 
doodloopt, en zoals gezegd slechts leidt naar de 
percelen en eigendommen van de heer Marrees, 
verzet het algemeen belang zich niet tegen het 
onttrekken aan de openbaarheid van deze weg.

Bevoegdheid besluit
Het Hoogheemraadschap is eigenaar en beheer
der van de Knollendammerweg. Op grond van 
artikel 8 Wegenwet kan een weg waarop een 
waterschap heeft toe te zien aan het openbaar 
verkeer worden onttrokken bij een besluit van 
Provinciale Staten.

Procedure
De bevoegdheid om wegen aan de openbaarheid 
te onttrekken op grond van artikel 8 Wegenwet, 
is door Provinciale Staten op grond van de Provin
ciewet bij besluit van 17 juni 1996 gedelegeerd aan 
Gedeputeerde Staten. Op grond van de Wegenwet 
is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuurs
recht (Uniforme openbare voorbereidings
procedure) van toepassing en gevolgd.

Er is een ontwerponttrekkingsbesluit (nr. 
349409/359466) voorgelegd aan GS, waarop 
besloten is om dit wegdeel aan de openbaarheid 
te onttrekken. Dit voornemen is op 21 mei 2014 
gepubliceerd in “Het Gezinsblad” (editie GraftDe 
Rijp). Daarnaast is een brief met het ontwerp
besluit gezonden aan een belanghebbende 
(buurman).
Na publicatie in “Het Gezinsblad” (editie GraftDe 
Rijp), heeft het ontwerpbesluit zes weken ter 
inzage gelegen in het provinciekantoor aan het 
Houtplein te Haarlem. Er zijn geen zienswijzen 
ingediend. Tevens is aan een belanghebbende (de 
buurman) een brief over het voornemen tot 
onttrekking en het ontwerpbesluit gezonden. 
Deze belanghebbende heeft geen zienswijzen 
ingediend.
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Er is geen aanleiding gebleken om van onttrek
king aan de openbaarheid van dit wegdeel af te 
zien.

BESLUIT
Gelet op het voorgaande en gelet op het delegatie
besluit van 17 juni 1996 besluiten wij:

a  de Knollendammerweg, gelegen ter hoogte 
van de Middelweg 36 in de  gemeente Graft
De Rijp te onttrekken aan het openbaar 
verkeer, als bedoeld in artikel 8 van de 
Wegenwet;

b  van dit besluit mededeling te doen in 
weekblad “Het Gezinsblad”  (editie  GraftDe 
Rijp) en het Provinciaal Blad;

c  van dit besluit mededeling te doen aan het 
Hoogheemraadschap en K.A. Reijne.

Haarlem, 29 juli 2014

Gedeputeerde Staten van NoordHolland,

J.W. Remkes, voorzitter.

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.

Uitgegeven op 22 augustus 2014

Namens gedeputeerde Staten van NoordHolland

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.

Mededelingen
1  Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes 

weken na de publicatie van dit besluit 
schriftelijk bezwaar aantekenen. Het 
bezwaarschrift kunt u sturen aan 
Gedeputeerde Staten van NoordHolland, ter 
attentie van de secretaris van de Hoor en 
adviescommissie, Postbus 123, 2000 MD 
Haarlem.

  U kunt telefonisch een folder aanvragen over 
de bezwaarprocedure (023514 41 41) of voor 
meer informatie de provinciale website 
bezoeken: www.noordholland.nl.

2  Voor vragen of opmerkingen over het besluit 
kunt u bellen met mevrouw R. Puggioni, 
werkzaam bij de afdeling Beheerstrategie en 
Programmering Infrastructuur, tel. (023) 514 
34 46.
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