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Onttrekking aan Openbaarheid

Gemeente Utrecht

 

Kenmerk: 5980182

 

Betreft: het onttrekken van openbare parkeerplaatsen aan de openbaarheid

 

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders delen mee dat zij besloten hebben om een deel van het openbare

parkeerterrein, gelegen naast het perceel Mytylweg 49, ingevolge artikel 9 van de Wegenwet per 15

april 2019 aan de openbaarheid te onttrekken.

Aanleiding

Het tennispark aan de Mytylweg wordt uitgebreid met drie tennisbanen. Uitbreiding van het tennispark

is nodig vanwege de fusie van de daar gevestigde STVU met Tennisclub Rijnsweerd, die hun huidige

locatie moet verlaten vanwege de verbreding van de A27.De nieuwe tennisbanen komen deels op het

huidige openbare parkeerterrein te liggen. Hierdoor gaan 47 openbare parkeerplaatsen verloren.

Overwegingen

1. dat de onttrekking van deze parkeerplaatsen noodzakelijk is om de uitbreiding van het tennispark

aan de Mytylweg mogelijk te maken;

2. dat door de wegonttrekking 47 openbare parkeerplaatsen komen te vervallen. Uit parkeerdrukmetingen

blijkt, dat er in de directe omgeving echter voldoende parkeergelegenheid is om het verlies aan

parkeerplaatsen op te vangen.

3. dat er volgens vaste jurisprudentie tot onttrekking van een weggedeelte aan het openbaar verkeer

kan worden overgegaan indien daarvoor gewichtige redenen bestaan en het algemeen belang zich

hiertegen niet verzet;

4. dat het ontwerpbesluit betreffende onttrekking aan openbaar verkeer van een deel van de Mytylweg

vanaf 13 februari 2019 tot en met 27 maart 2019 ter inzage heeft gelegen en belanghebbenden in de

gelegenheid zijn gesteld hun zienswijze hierover kenbaar te maken;

5. dat van deze mogelijkheid geen gebruik is gemaakt;

6. dat op grond van het voorgaande kan worden gesteld dat er sprake is van gewichtige redenen om

tot onttrekking over te gaan en niet is gebleken dat het algemeen belang zich hiertegen verzet;

Besluit

Burgemeester en wethouders hebben op grond van bovenstaande overwegingen besloten het

betreffende deel van de Mytylweg per 15 april 2019 aan het openbaar verkeer te onttrekken. Dit gebeurt

op grond van artikel 9 Wegenwet.
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Daarin is geregeld dat de raad bevoegd is tot het onttrekken aan het openbaar verkeer van een weg

binnen de gemeente welke niet door het Rijk, Provincie of Waterschap wordt onderhouden. De raad

heeft zijn bevoegdheid op 6 september 2007 gedelegeerd aan Burgemeester en wethouders. In het

mandaatregister, vastgesteld door Burgemeester en wethouders op 29 januari 2019, is de Manager

van de Ontwikkelorganisatie Ruimte gemandateerd te besluiten tot onttrekking.

Ter inzage

Het besluit wordt gepubliceerd op de site officiële bekendmakingen.nl.

Het te onttrekken wegdeel is gearceerd op de kaart die bij dit besluit hoort.

Beroep aantekenen tegen dit besluit

Tegen dit besluit kan beroep worden aangetekend bij de sector bestuursrecht van de rechtbank Midden-

Nederland. Voor het al dan niet digitaal indienen van beroepschriften verwijzen wij naar de webpagina:

www.rechtspraak.nl

Wij wijzen u op het feit dat beroepschriften binnen zes weken door de rechtbank moeten zijn ontvangen.

De termijn van zes weken vangt aan één dag na publicatie van dit besluit.

Beroep kan worden ingediend door belanghebbenden die ook tijdig een zienswijze hebben ingediend

op het ontwerpbesluit of naar tevredenheid kunnen uitleggen waardoor niet tijdig een zienswijze is

ingediend (verschoonbaar).

Een beroepschrift moet ten minste het volgende bevatten:

De naam en het adres van de indiener, bij voorkeur ook een telefoonnummer dat overdag te bereiken

is;

De datum en handtekening

Een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift is gericht; hierbij moeten de verzenddatum

en het kenmerk van dat besluit worden vermeld of een kopie van het besluit worden meegestuurd;

De reden waarom u vindt dat het besluit onjuist is.

 

 

Utrecht, 8 april 2019

Burgemeester en Wethouders

Namens hen,

 

 

R. Groen

 

Ontwikkelorganisatie Ruimte

Directeur Ruimtelijke Kwaliteit en Mobiliteit

 

 

Op grond van artikel 9 lid 2 Wegenwet wordt dit besluit meegedeeld aan Gedeputeerde Staten.

 

Staatscourant 2019 nr. 22641 18 april 20192

http://www.rechtspraak.nl/


Gepubliceerd op 18 april2019in de Staatscourant.

 

Staatscourant 2019 nr. 22641 18 april 20193


