
Besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van 13 maart 2012, 
kenmerk 2012-13250, tot het bestemmen 
tot openbare weg van een gedeelte van 
het Hoogwaardig Openbaar Vervoer 
infrastructuur (Zuidtangent) in de 
gemeenten Haarlemmermeer en 
Uithoorn.

Inleiding
De provincie is beheerder van diverse Hoog

waardige Openbaar Vervoer (HOV) infrastructuur 
in de provincie, namelijk:
•	 	het	“kerntraject”	(Zuidtangent).	Deze	vrij

liggende HOVbaan wordt door de provincie 
beheerd en loopt van de gemeentegrens 
Haarlem	tot	aan	de	Handelskade	te	Schiphol.	
Deze	HOVbaan	is	sinds	13	januari	2002	in	
gebruik en feitelijk toegankelijk voor open
baar verkeer, waarbij een beperking op de 
weg geldt (de weg is alleen toegankelijk voor 
Rnet	lijnbussen).	Tevens	wordt	dit	gedeelte		
van de HOVbaan vanaf de ingebruikname 
onderhouden	door	de	provincie.	Gelet	op	het	
tijdsverloop	en	het	onderhoud	zijn	deze	delen	
(juridisch) openbaar geworden;

•	 	de	vrijliggende	HOVbaan	tussen	het	bus
station Uithoorn tot aan de brug over de 
Amstel.	Ook	deze	is	begin	2000	in	gebruik	
genomen en heeft vanwege tijdsverloop een 
(juridisch) openbare status:

•	 	de	Zuidtak	en	de	Oosttak	(Zuidtangent):	Het	
bestaande HOVinfrastructuur netwerk is in 
2008	uitgebreid	vanaf	Hoofddorp	richting	
NieuwVennep	(Zuidtangent	Zuidtak)	en	in	
2011	van	Uithoorn	richting	Aalsmeer	(Zuid
tangent	Oosttak).	Deze	laatste	nieuwe	HOV
banen	zijn	al	in	gebruik	genomen,	maar	nog	
niet	formeel	aangewezen	als	openbare	weg	in	
de	zin	van	de	Wegenwet.

Het komt frequent voor dat derde belang
hebbenden, meestal andere overheden, projecten 
willen realiseren welke aan de HOV infra
structuur	in	beheer	van	de	provincie	raken.	In	
het	geval	van	openbare	wegen	geldt	de	Wegen
verordening NoordHolland 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	HOVinfrastructuur	
“openbaar”	verklaard	worden.	Daarnaast	biedt	de	
status van juridisch openbaarheid de meeste 
(publiekelijke)	rechtsbescherming.

Toetsingskader
De	bovengemelde	busbanen	zijn	door	de	provincie	
aangelegd en worden 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 gemeenten 
Haarlemmermeer en Uithoorn 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	busbaan	gelegen	tussen	de	N207	(Nieuw	

Vennep,	nabij	de	Leimuiderweg/	Getsewoud
weg) en de Aletta Jacobsdreef te Hoofddorp en 
de busbaan gelegen tussen het Cort van der 
Lindenplein (busstation Uithoorn) te Uit
hoorn	en	de	Legmeerdijk	(N231)	per	1	februari	
2012	de	bestemming	van	openbare	weg	te	
geven;

2	 	de	gemeenten	Haarlemmermeer	en	Uithoorn	
met een brief hiervan in kennis te stellen;

3	 	het	besluit	tot	het	bestemmen	tot	openbare	
weg	van	deze	busbanen	bekend	te	maken	in	
het	provinciaal	blad.
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Haarlem,	13	maart	2012.

Gedeputeerde	Staten	van	NoordHolland,
namens	dezen,

dhr.	drs.	F.J.	van	der	Linden,	 
sectormanager Beheerstrategie en 
Programmering	Infrastructuur.

Uitgegeven	op	20	maart	2012.

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 schrif
telijk	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,	tel.:	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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