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Geachte raadsleden,
Op de raadsagenda van vanavond staat het onderwerp “Het aan de openbaarheid onttrekken van het
pad de Dorpsstraat en de Achterweg (kapelpad)”.
Over dit onderwerp zenden wij ter completering van de informatie stukken aan u door die wij recent
hebben ontvangen: een op 12 december jl door de heer Van de Bergh aan ons toegestuurde
getuigenverklaring van de familie Oosterveen, Dorpsstraat 46-48. Daarnaast een e-mailbericht van 14
december jl. van de heer M. Mons, Dorpsstraat 58.
Wij hebben deze stukken bestudeerd. De stukken bieden ons geen nieuwe feiten of inzichten.
Ziveranderen de inhoud van het raadsvoorstel niet.
Graag voorzien wij de openstaande vragen van de fractie NAP van een antwoord.
Vraag 1: Graag overhandiging van het onderzoeksrapport van de afdeling Vergunningen uit 2017 dat
leidde tot de conclusie dat het pad niet openbaar zou zijn. Indien dit er niet is, hoe verantwoordt de
wethouder zijn opmerking dat er onderzoek is geschied?
Antwoord:
De onderzoeksresultaten van de afdeling maken integraal onderdeel uit van de advisering, de
adviesnota, die de afdeling aan ons college heeft voorgelegd. Dit is gebruikelijk. Daarop is ons besluit
vervolgens gebaseerd. Dit geldt tevens voor de onderbouwing die wij aan ons voorstel aan de raad
hebben gegeven.
Vraag 2: hoe kan de wethouder aantonen dat de gemeente het kapelpad nooit heeft onderhouden?
Antwoord:
De onderhoudsbestekken van de gemeente voor de openbare wegen omvatten niet dit kapelpad.
Daarnaast volgt uit de verklaring van de familie Oosterveen, die in uw bezit is, dezelfde constatering.
Vraag 3: waarom was de afdelingen Vergunningen niet op de hoogte van de herinrichting van het
kapelpad in opdracht van de gemeente in 2015.
Antwoord:
De gemeente heeft deze opdracht niet gegeven.
Vraag 4: Waarom heeft de wethouder verzuimd de raad te informeren over het collegebesluit d.d. 12
december 2017? Hieruit valt immers een zorg te lezen over de advisering door de afdeling
Vergunningen.
Antwoord:
Het college publiceert de openbare collegebesluiten. Het betrokken besluit maakt hiervan deel uit.
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Vraag 5: Wat is de uitkomst van de bespreking van de gemeentesecretaris over de advisering door
Afdeling Vergunningen? Op welke manier is de advisering verbeterd.
Antwoord:
Het college constateert dat de afstemming tussen twee afdelingen, die voor integrale advisering nodig
is, is verbeterd.
Vraag 6: Hoe kan het dat de rechter oordeelt dat het pad openbaar is, dat de wethouder toegeeft dat
het pad openbaar is, maar dat in het voorstel toch staat dat het college het pad niet als openbaar ziet?
Handelt de wethouder wel rechtmatig?
Antwoord:
De rechter oordeelt op basis van twee getuigenverklaringen dat het pad 30 jaar of langer voor
iedereen toegankelijk is geweest en daardoor openbaar is geworden. Onze conclusie was eerder een
andere. Op basis van een afweging van zowel de huidige functies van het pad als de belangen die het
kader van de Wegenwet dienen te worden gewogen komen wij tot het voorstel aan de raad om het
pad aan de openbaarheid te onttrekken. Met dit voorstel aan de raad handelen wij rechtmatig.
7. Vraag: wat is het risico van precedentwerking indien in dit geval het openbaar belang ondergeschikt
wordt gesteld aan de privacy van de nieuwe bewoner?
Antwoord: Dit risico vinden wij niet aanwezig. Precedentwerking betekent dat in identieke
omstandigheden een identiek besluit dient te worden genomen. Bij dit type vraagstukken zijn de
omstandigheden nagenoeg altijd verschillend. Zij vereisen een eigen afweging en eigen besluit.

Bijlagen:
-op 12 december jl. door de heer Van de Bergh aan ons toegestuurde getuigenverklaring van de
familie Oosterveen, Dorpsstraat 46-48
-e-mailbericht van 14 december jl. van de heer M. Mons, Doprsstraat 58
Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris,
de burgemeester,

Hans Cats

drs. Jolanda de Witte

