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Onderwerp

Verzoek onttrekken aan de openbaarheid van een parkeerplaats,
gelegen aan Van Houweningepark te Medemblik

Agendapunt
Portefeuillehouder(s)

Hans Tigges

Afdelingshoofd(en)

Sjaak Vriend/Martijn Mantel

Besluit
De raad van de gemeente Medemblik,
gelezen het bijbehorend voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Medemblik
d.d. 24 april 2018;
gelezen het verzoek van 17 oktober 2017 namens de eigenaar van de betreffende grond om een
parkeerplaats, gelegen aan het Van Houweningepark aan de openbaarheid te onttrekken;
gelet op het bepaalde in de Wegenwet en de Algemene wet bestuursrecht;
overwegende dat op de voorbereiding van de beslissing op het verzoek afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van toepassing is;
overwegende dat het ontwerp besluit van de gemeenteraad van 1 februari 2018 (voornemen verzoek
af te wijzen) in het kader van genoemde voorbereidingsprocedure op 13 februari 2018 aan
verzoeker is toegezonden en op 15 februari 2018 bekend is gemaakt;
overwegende dat vanaf 16 februari 2018 gedurende zes weken de gelegenheid is geboden een
zienswijze in te dienen en dat van die mogelijkheid geen gebruik is gemaakt;
besluit
1. het verzoek om de betreffende parkeerplaats aan de openbaarheid te onttrekken af te
wijzen;
2. voor de motivering van dit besluit te verwijzen naar het besluit van de gemeenteraad van 1
februari 2018 en het bijbehorende voorstel van het college.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden
op 7 juni 2018.
De griffier,

De voorzitter,
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Ter besluitvorming
Onderwerp
Verzoek onttrekken gronden (parkeerplaats) aan de openbaarheid

Aanleiding
De eigenaar van een perceel grond, gelegen aan het Van Houweningepark heeft uw raad verzocht
om de parkeerplaats in eigendom van betrokkene aan de openbaarheid te onttrekken. Uw raad is
gelet op het bepaalde in artikel 11 van de Wegenwet bevoegd te beslissen op het verzoek de
parkeerplaats aan de openbaarheid te onttrekken. Op de voorbereiding van het besluit is een
wettelijk voorgeschreven voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht) van toepassing. Overeenkomstig deze procedure heeft de gemeenteraad op 1
februari 2018 besloten voornemens te zijn het verzoek af te wijzen. Dit ontwerpbesluit is op 13
februari 2018 aan verzoeker toegezonden en op 15 februari 2018 bekendgemaakt. Vanaf 16 februari
2018 is gedurende zes weken de gelegenheid geboden een zienswijze in te dienen. Van die
mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. Uw raad kan thans het finale besluit nemen.

Voorstel
1. het verzoek om de betreffende parkeerplaats aan de openbaarheid te onttrekken af te
wijzen;
2. voor de motivering van dit besluit te verwijzen naar het besluit van de gemeenteraad van 1
februari 2018 en het bijbehorende voorstel van het college.

Beoogd resultaat
Het nemen van een besluit op het verzoek een parkeerplaats aan de openbaarheid te onttrekken.

Argumenten
1.1.
er zijn meerdere overwegingen om het verzoek af te wijzen
In het voorstel van ons college van 12 december 2017 is uitgebreid gemotiveerd waarom het verzoek
niet voor honorering in aanmerking komt.
1.2

er zijn geen zienswijzen ingediend

Er bestaat daardoor geen aanleiding om de motivering van het besluit aan te vullen/passen.
2.1

de motivering van het ontwerp besluit kan aan het finale besluit ten grondslag worden

gelegd

Kanttekeningen
Indien de raad weigert aan het verzoek te voldoen, staat voor verzoeker op grond van artikel 11, lid
3 Wegenwet (administratief) beroep open bij Gedeputeerde Staten.
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Financiën
nvt

Uitvoering/evaluatie
Na het besluit van de raad zal het besluit worden toegezonden aan verzoeker. Daarbij wordt
gewezen op de beroepsmogelijkheid.

Communicatie
Toezending besluit aan verzoeker

Bijlagen
Besluit gemeenteraad 1 februari 2018 en bijbehorende collegevoorstel d.d. 12 december 2017
(DOC-17-038849)
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