
-----Oorspronkelijk bericht----- Van: 

Jong, Marijke de   

Verzonden: woensdag 4 oktober 2017 11:35  

Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl>  

Onderwerp: Technische vraag Dik van 't Hof (Stichtse Vecht Beweegt) - Beëindigen openbaarheid van 

een weg Jaagpad  

  

________________________________________  

Van: Dik van 't Hof [dik.hof@planet.nl]  

Verzonden: dinsdag 3 oktober 2017 11:54  

Aan: Hekman, Jelle  

CC: Ron Druppers; Cor Maan  

Onderwerp: Beëindigen openbaarheid van een weg Jaagpad , technische vraag.  

  

  

  

Beste griffie,  

  

Bij de VNG geeft men aan dat de beëindiging van de openbaarheid van een weg door onttrekking kan 

worden gedaan door het bevoegd gezag. Bij ons is dat de gemeenteraad.  

Wel is bepaald dat de gemeenteraad deze bevoegdheid op grond van art 156 Gemeentewet kan 

delegeren aan het College B&W.  

  

  

Vragen:  

  

1. Hoe hebben wij als gemeenteraad deze bevoegdheid gedelegeerd aan B&W?  

Deze bevoegdheid is niet gedelegeerd aan het college van B&W. 

  

2. Hebben wij dit ook gemandateerd als er sprake is van een deel van de weg? 

Nee, zie antwoord vraag 1. 

  

In verband met het Jaagpad in Maarssen:  

  

3. Heeft het College i.v.m. de verlegging van deel van het verharde, bestaande, wegdeel, ook 

besloten om het voetpad en/of het Jaagpad te verplaatsen?  

In het door de raad vastgestelde bestemmingsplan zijn de functies en het gebruik als jaagpad 

opgenomen. 

  

4. Hoe was dit geregeld in het toenmalige mandaat- en delegatie besluit door de gemeenteraad van 

Maarssen richting college B&W?  

De bevoegdheid tot onttrekking van een weg aan de openbaarheid was niet gedelegeerd aan het 

college van B&W. 

  

5. Wat was de status van de weg destijds bij de overdacht aan de Bocht van Maarssen?  

Openbare weg. 

  

6. Was er sprake van feitelijke of juridische openbaarheid?  

Beide. 

  

7. Hoe is dit publiek recht beschermd in het vervolgtraject?  

Het is als weg met functieaanduiding jaagpad aangegeven in het bestemmingsplan en als 

zodanig openbaar. 

   

Mvgr  

Stichtse Vecht Beweegt  

Dik van ’t Hof  


