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Onttrekken aan de openbaarheid op basis van de Wegenwet van het busstation bij het
huidige station Nijverdal

Advies:
1. De gemeenteraad voorstellen om het busstation nabij het huidige station Nijverdal, zoals
aangegeven op bijgevoegde tekening W R V - 2 0 1 2 - 4 6 5 v 1 , te onttrekken aan de
openbaarheid volgens de W e g e n w e t ;
2. Voor advies voorleggen aan de raadscommissie Grondgebied.
Besluit B en W:

Korte samenvatting:
Het huidige busstation is aangelegd op grondgebied van de N S . Met de NS is een overeenkomst
gesloten over gebruik en beheer en onderhoud. In de overeenkomst staat ook dat het busstation
weer verwijderd moet worden, als deze niet meer nodig is. Het busstation is openbare weg
volgens de W e g e n w e t . Voordat deze verwijderd kan worden, moet het busstation aan de
openbaarheid worden onttrokken.
Aanleiding:
De werkzaamheden voor het Combiplan vorderen. Per 1 april gaat de trein rijden vanaf het
nieuwe station. De bussen zullen dan ook vanaf het nieuwe stationsplein gaan rijden. In de
overeenkomst die gesloten is met de N S over het oude busstation staat dat dit opgeruimd moet
worden als het niet meer in gebruik is.
Relevante eerdere besluiten:
N.v.t.
Doelstelling:
De openbaarheid van wegen beschermt het beschikbaar zijn van deze wegen. A l s wegen niet
meer beschikbaar zijn, moeten ze via besluitvorming onttrokken worden.
Oplossing:
Het huidige busstation is na ingebruikname van het nieuwe stationsplein niet meer nodig. De
bussen zullen dan op het nieuwe stationsplein halteren. Het huidige busstation is aangelegd op
grondgebied van de N S . Met de N S is een overeenkomst gesloten over gebruik en beheer en
onderhoud. In de overeenkomst staat ook dat het busstation weer verwijderd moet worden, als
het station niet meer nodig is.
Het busstation is openbare weg volgens de W e g e n w e t . De weg wordt onderhouden door de
gemeente en is al meer dan 10 jaar voor een ieder toegankelijk. Dat het eigendom bij de N S ligt,
is hiervoor niet relevant. Verder is in de overeenkomst niet bepaald dat het busstation geen
openbare weg wordt. Dit is ook niet door middel van enig kenmerk (bord eigen weg bijvoorbeeld)
aangegeven.
Voordat een openbare w e g verwijderd kan worden, moet dit aan de openbaarheid worden
onttrokken. Dit geldt dus ook voor het huidige busstation
Het onttrekken aan de openbaarheid volgens de Wegenwet is een bevoegdheid van de
gemeenteraad.

- 3 In het Combiplan is nabij deze locatie een invalsweg voor de hulpdiensten gepland. Deze moet
toegankelijk zijn via een openbare w e g . Vandaar dat alleen het busstation zelf en niet de
toeleidende weg en parkeerplaats aan de openbaarheid worden onttrokken.
Effecten:
Nadat de gemeenteraad heeft besloten tot onttrekken aan de openbaarheid kan het huidige
busstation worden verwijderd en kan worden voldaan aan de inhoud van de overeenkomst.
Planning:
Behandeling van het voorstel voor advies in de commissie Grondgebied op 27 maart 2 0 1 3 en ter
besluitvorming in de gemeenteraad op 2 3 april 2 0 1 3 . Na publicatie is het voor belanghebbenden
gedurende 6 weken mogelijk bezwaar aan te tekenen.
Financiële consequenties:
Het verwijderen van het busstation is onderdeel van het project Combiplan en wordt daarin
financieel geregeld. Het besluit tot onttrekken zelf heeft geen financiële consequenties.
Personele consequenties:
N.v.t.
Juridische consequenties:
Het besluit tot onttrekken aan de openbaarheid volgens de Wegenwet is een besluit in de zin van
de Algemene wet bestuursrecht. Tegen een dergelijk besluit is het voor belanghebbenden
mogelijk om bezwaar te maken en uiteindelijk beroep in te stellen.
informatisering I Automatisering:
N.v.t.
Burger- en overheidsparticipatie:
N.v.t.
Communicatie:
Het raadsbesluit wordt gepubliceerd in het Hellendoorn Journaal.
Overige consequenties:
Het terrein wordt, volgens contract, overgedragen aan de N S . Het wordt waarschijnlijk een
groenvoorziening (gras). De fietsverbinding verdwijnt in ieder geval. Deze is niet meer nodig. Het
(bus)station is immers verdwenen en er is een goede fietsverbinding aanwezig langs de
Grotestraat.
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