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Besluit van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland, nr 143253/143251 tot het
bestemmen tot openbare weg van een
gedeelte van de nieuwe N201 in de
gemeenten Haarlemmermeer en
Amstelveen.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
Inleiding
De provincie Noord-Holland realiseert de
omlegging van de N201 in het gebied tussen de
A4, de A9 en Amstelhoek. Dit wordt gedaan om
de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in
het gebied te verbeteren. In samenwerking met
de omliggende gemeenten en het rijk zijn
hierover afspraken gemaakt. De provincie is
beheerder van de nieuwe N201. Het deel van de
nieuwe N201 tussen de Legmeerdijk en de
Amsterdamseweg is inmiddels gerealiseerd en
opengesteld. Het deel N201 tussen de Legmeerdijk
tot aan de kruising met de Cargo Entrance /
Koolhovenlaan is gerealiseerd en dient te worden
opengesteld. Dit nieuwe weggedeelte bevindt
zich deels in de gemeente Haarlemmermeer en
deels in de gemeente Amstelveen.

Toetsingskader
De bovengemelde weg is door de provincie
aangelegd en wordt door de provincie onder
houden. 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.
Omdat de provincie de weg een openbare
bestemming geeft is de medewerking van de
gemeenteraad van de Amstelveen niet vereist
(artikel 5 lid 2 Wegenwet).

Besluit
Gelet op de hiervoor vermelde overwegingen,
gelet op artikel 4, lid 1 onder III van de
Wegenwet, besluiten wij:
1	de nieuwe N201, gelegen tussen Legmeerdijk
(N231) tot aan de kruising met de Cargo
Entrance / Koolhovenlaan, per 21 maart 2013
de bestemming van openbare weg te geven;
2	het besluit tot het bestemmen tot openbare
weg van dit weggedeelte bekend te maken in
het provinciaal blad.

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 Noord-Holland,
ter attentie van de secretaris van de Hoor- en
adviescommissie, Postbus 123, 2000 MD
Haarlem.
	U kunt telefonisch een folder aanvragen over
de bezwaarprocedure (023-514 41 41) of voor
meer informatie de provinciale website
bezoeken: www.noord-holland.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.
Haarlem 7 februari 2013,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
J.W. Remkes, voorzitter.
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
Uitgegeven op 22 februari 2013,
Namens gedeputeerde Staten van Noord-Holland
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