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MEMO 
 

Van  mr. R.J. Lucassen 

Aan  Gemeente Stichtse Vecht, t.a.v.: 

- dhr. B. Albus 

- mw. S. Lutters 

Datum  2 juni 2015 

Betreft:  vaststelling reparatieplan Breukelen 

Woongebied 

Referentie  11501565/4935434/RL  

 

Inleiding 

De gemeenteraad heeft in juni 2013 het bestemmingsplan "Breukelen woongebied" vastgesteld. 

Daartegen is destijds door de Universiteit Nyenrode beroep ingesteld, dat heeft geleid tot vernietiging 

van het vaststellingsbesluit, voor zover het betreft de aanduiding "wro-zone – wijzigingsgebied 

5"zoals toegekend aan de gronden Broekdijk Oost 34.  De vernietiging vond plaats omdat het plan 

geen waarborg bevatte dan aan de aanbevolen richtafstanden tussen de met de wijzigingsbevoegdheid 

mogelijk gemaakte bebouwing en de op het naburige erf aanwezige sporthal en parkeerterrein zou 

worden voldaan. 

De gemeenteraad heeft begin dit jaar een reparatieplan in procedure gebracht, dat – naar ik heb 

begrepen – voorziet in een bouwvlak op het perceel Broekdijk Oost 34, waarmee de aanbevolen 

richtafstanden zijn gegarandeerd.  

Namens Nyenrode is tegen het ontwerpplan een zienswijze ingediend, waarin onder meer als bezwaar 

naar voren wordt gebracht dat het plan niet uitvoerbaar moet worden geacht omdat Nyenrode niet zal 

meewerken aan de in het plan voorziene (nieuwe) ontsluitingen van het bewuste perceel en omdat 

realisatie van de met de wijzigingsbevoegdheid mogelijk gemaakte woningen zal leiden tot een 

onaanvaardbare verzwaring van de bestaande erfdienstbaarheid in de vorm van een recht van overpad. 

 

Vraagstelling 

Vanuit de gemeenteraad is de volgende vraag opgeworpen: stel dat de gemeente de 

wijzigingsbevoegdheid laat uitvoeren en later blijkt dat het recht van overpad niet toeziet op de 3 extra 

woningen en deze dus niet ontsloten kunnen worden omdat Nyenrode geen toestemming geeft, kan de 

gemeente dan aansprakelijk worden gesteld voor de schade die daaruit voortvloeit? 
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Analyse  

Het gedeelte van de weg Broekdijk Oost dat bij wijze van inrit het perceel nr. 34 ontsluit, ligt op grond 

die in eigendom is van Nyenrode, maar is volgens informatie van de huidig eigenaren van dat perceel 

vanaf 1971 gedurende een ononderbroken periode van (tenminste) 30 jaar voor een ieder toegankelijk 

geweest. In die 30 jaar zou Nyenrode niets ondernomen hebben om zich uitdrukkelijk het exclusieve 

privé-gebruik van die weg voor te behouden, bijvoorbeeld in de vorm van plaatsing van een bord 

"eigen weg", of "verboden toegang'.
1
 Indien deze informatie inderdaad juist is, betekent dat dat die 

weg door verjaring in of kort na 2001een openbare weg is geworden. Dit volgt rechtstreeks uit artikel 

4 van de Wegenwet.  

 

Het hier bedoelde gedeelte van de weg staat volgens informatie van de gemeente ook vermeld op de 

gemeentelijke Wegenlegger. Volgens artikel 49 van de Wegenwet wordt een weg die voorkomt op de 

wegenleger, vermoed openbaar te zijn. De gemeente onderhoudt  

 

Nu de weg (juridisch) openbaar is in de zin van de Wegenwet, hoeft niemand aan de eigenaar van die 

weg toestemming te vragen om van die weg gebruik te maken. De eigenaar moet alle verkeer over die 

weg dulden (artikel 14 Wegenwet). De eigenaar van die openbare weg mag nu ook geen bordje "eigen 

weg" meer plaatsen, of de weg afsluiten. Op grond van artikel 7 Wegenwet kan alleen de 

gemeenteraad het openbare karakter aan de weg ontnemen.
2
 

 

Een discussie over het ontstaan en/of de omvang van een recht van overpad is mijns inziens dan ook 

niet meer van belang. Immers, eventuele beperkingen die aan het recht van overpad zouden zijn 

verbonden, zijn als het ware teniet gegaan doordat de weg door verjaring een openbare bestemming 

heeft verkregen die, behoudens eventuele beperkingen van publiekrechtelijke aard (op grond van de 

Wegenverkeerswet), geen beperkingen aan het gebruik stelt.   

 

Volgens de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kan er 

aanleiding zijn om van de vaststelling van een bestemmingsplan (of het verlenen van planologische 

vrijstelling) af te zien, indien de uitvoering daarvan niet gewaarborgd is doordat er sprake is van een 

"evidente privaatrechtelijke belemmering". Die belemmering kan gelegen zijn in een burenrechtelijke 

bepaling uit het Burgerlijk Wetboek, of een kadastraal geregistreerd zakelijk recht. 

In de voorliggende situatie is noch het één, noch het ander aan de orde. De door Nyenrode gestelde 

belemmering zou namelijk voortvloeien uit hetzij een persoonlijk gebruiksrecht, hetzij een zakelijk, 

door verkrijgende verjaring ontstaan zakelijk gebruiksrecht (een erfdienstbaarheid in de vorm van een 

                                                      
1
 Volgens mr. S. Boer, advocaat van de ontwikkelaar, hebben de huidig eigenaren van het perceel, Snel en 

Vermeulen, dat deels op basis van eigen wetenschap, deels op basis van informatie die zij van hun 

rechtsvoorganger hebben verkregen, (mondeling) verklaard. Ik heb voorts van hem vernomen dat het bordje 

"Nyenrode/particulier terrein/verboden toegang voor onbevoegden' "rond 2013" – dat wil zeggen: ruim nadat de 

weg haar openbare bestemming door verjaring had verkregen - is geplaatst. 
2
 Gezien het voorgaande is het mijns inziens niet alleen zinloos, wanneer Nyenrode de erfdienstbaarheid nu 

alsnog wil vastleggen, maar bovendien in strijd met de Wegenwet, nu daaruit van rechtswege de openbare 

bestemming van deze weg volgt. Uit de juridische openbaarheid van de weg volgt immers dat een ieder die weg 

mag gebruiken.  
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recht van overpad), dat nog niet in de openbare registers is ingeschreven. In elk geval zolang 

Nyenrode en de huidige eigenaren van het perceel Broekdijk Oost 34 over de reikwijdte van dat recht 

twisten, kan er al niet eens sprake zijn van een "evidente privaatrechtelijke belemmering" in de door 

de Afdelingsjurisprudentie bedoelde zin, die aan vaststelling van het reparatieplan in de weg zou staan. 

Maar zoals hiervóór opgemerkt kan van een eventuele gebruiksbeperking van privaatrechtelijke aard 

thans geen sprake meer zijn nu de weg al jaren geleden een openbaar karakter heeft verkregen.  

 

 

Conclusie   

 

Afgaande op de juistheid van de verklaringen van de huidige eigenaren van het perceel Broekdijk Oost 

34 dat het gedeelte van die weg waarmee dit perceel sinds jaar en dag ontsloten wordt, in of omstreeks 

2001 door verjaring van rechtswege een openbare weg is geworden, en in aanmerking nemende dat dit 

weggedeelte als gevolg van opneming op de Wegenleger vermoed wordt openbaar te zijn, is er van 

een "evidente" privaatrechtelijke belemmering voor de uitvoerbaarheid van het voorliggende 

reparatieplan in elk geval geen sprake.  

 

Het openbare karakter van de weg impliceert immers dat een ieder daarover zonder verdere 

beperkingen naar het bewuste perceel mag gaan, ongeacht of dat Nyenrode bevalt. Nyenrode heeft 

voorts niet het recht om door het plaatsen van een bord of anderszins dat openbare karakter te 

verstoren.  

 

Wanneer de raad de aan het bewuste perceel toegekende bestemming in overeenstemming acht met het 

belang van een goede ruimtelijke ordening – hetgeen duidelijk het geval is – dan kan de raad het 

reparatieplan aldus vaststellen. Voor enige aansprakelijkheid wegens het niet kunnen benutten van de 

bestemming die door de wijzigingsbevoegdheid mogelijk wordt gemaakt, behoeft niet te worden 

gevreesd.  

 

Voor de volledigheid vermeld ik nog dat de zienswijze van Nyenrode tegen het ontwerp-

bestemmingsplan een aantal misvattingen bevat.  

Er is namelijk geen sprake van een "nieuwe ontsluiting" van het bewuste perceel over de grond die in 

eigendom is van Nyenrode; bedoeld zal zijn de wijze van ontsluiting die verbeeld is op een 

inrichtingsschets. In het bestemmingsplanartikel dat betrekking heeft op de wijzigingsbevoegdheid 

wordt echter geen enkele relatie gelegd met die inrichtingsschets. Deze heeft dan ook geen 

verbindende kracht. Indien Nyenrode niet zou willen meewerken aan de hier bedoelde nieuwe 

ontsluiting, is dat geen onoverkomelijk probleem, omdat dan gewoon de huidige ontsluiting 

gehandhaafd (en gebruikt) zal worden. Van een verdwijnen van de bestaande ontsluitingsweg, zoals de 

zienswijze stelt, zal dientengevolge geen sprake zijn. 


