
Verweerschrift namens  de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

 
Zitting:     Commissie bezwaarschriften 

 
Datum:     14 oktober 2021 
 

Indieners bezwaarschrift:   Te Voet, Vereniging van Wandelaars, 
      gevestigd te Hilversum 

J. van Maren te Nieuwerbrug aan den Rijn 
M. Kamerling te Nieuwerbrug aan den Rijn 
P. Weij te Nieuwerbrug aan den Rijn 

C. Burger te Nieuwerbrug aan den Rijn 
 

Vertegenwoordiger namens de raad: Pieter Both 
      Matthijs Roskam    
    

Onderwerp: Onttrekken aan de openbaarheid van 
onbewaakte overgang (NABO) Dubbele 

Wiericke te Nieuwerbrug 
 

Inleiding 
De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft in zijn openbare 
vergadering van 26 mei 2021 besloten het wandelpad aan de Dubbele Wiericke 

te onttrekken aan de openbaarheid. Het besluit is op 21 juli 2021 
bekendgemaakt in het gemeenteblad (gemeenteblad 2021, 240027). 

  
De onttrekking is voor het Jaagpad langs de Dubbele Wiericke te Nieuwerbrug. 
Dit pad is een wandelpad met een niet actief beveiligde overweg (NABO). De 

sluiting van deze NABO is een randvoorwaarde voor de nieuwe spitspendel (4x in 
het uur). Deze sluiting past ook in de landelijke richtlijnen van ProRail en het rijk 

om NABO’s versneld te sluiten. 
 
Ook op de locatie langs de Dubbele Wiericke in Nieuwerbrug aan den Rijn komen 

onveilige situaties voor. Er is bijvoorbeeld meerdere malen waargenomen dat 
voetgangers deze plek gebruiken om te voet de spoorbrug over te steken en 

langs het spoor te lopen en te fietsen. 
 
Omdat aan het besluit geen tekening is toegevoegd, is er onduidelijkheid 

ontstaan over welk deel van het Jaagpad aan de openbaarheid wordt onttrokken. 
Dit betreft alleen de overweg. Hieronder een luchtfoto waarop met een blauwe 

kleur is aangegeven welk deel onttrokken wordt. Het overige pad blijft 
toegankelijk. Het noordelijke gedeelte wordt opgenomen in een nieuw 
wandelpad. Het zuidelijke gedeelte zal doodlopend worden. 



 
 
Ontvankelijkheid 

Tegen het besluit is een vijftal bezwaren binnen gekomen: 
 

1. Te Voet, Vereniging van wandelaars  6 juli 2021, 
nader onderbouwd op     5 augustus 2021 

2. J. van Maren te Nieuwerbrug aan den Rijn 22 juli 2021 

3. M. Kamerling te Nieuwerbrug aan den Rijn 26 juli 2021 
4. P. Weij te Nieuwerbrug aan den Rijn  30 augustus 2021 

5. C. Burger te Nieuwerbrug aan den Rijn  30 augustus 2021 
 
De bezwaartermijn van zes weken liep tot 1 september 2021.  

 
Het bezwaarschrift van Te Voet van 6 juli 2021 is ingediend voordat het besluit 

was bekendgemaakt. Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaarschrift kan 
echter op grond van artikel 6:10, eerste lid, aanhef en onder a, van de Algemene 
wet bestuursrecht, achterwege blijven, omdat het besluit ten tijde van de 

indiening van het bezwaarschrift reeds tot stand was gekomen. 
De overige bezwaarschriften zijn ontvangen voor het verstrijken van de 

bezwaartermijn. 
 
 

Inhoudelijke weerlegging aangevoerde bezwaargronden 

 

Aangevoerde bezwaargrond 1 (Te Voet) 

 



Reactie 

Aan het besluit ligt géén verzoek ten grondslag. De gemeente handelt ter 

uitvoering van het raadsprogramma “Samen duurzaam gezond” en heeft naar 

aanleiding van de aan het project FREQUENTIEVERHOGING LEIDEN-UTRECHT IN 

DE BREDE SPITS verbonden randvoorwaarden geconcludeerd dat de 

spoorwegovergang aan de openbaarheid moest worden onttrokken en op eigen 

initiatief daartoe besloten. 

 

Aangevoerde bezwaargrond 2 (Te Voet)

 

 

Reactie 

 

De heer P. Koot heeft geen melding gemaakt van een afspraak om 

wandelvereniging Te Voet nader te informeren over de behandeling of 

besluitvorming. Bij de overdracht is alleen een terugkoppeling gegeven van het 

overleg met mevrouw Trimp, die bij ons weten de juiste vertegenwoordiger was 

van de wandelvereniging. De samenvatting van het overleg was: “mevrouw 

Trimp vond de onttrekking uit de openbaarheid erg jammer, maar kon het wel 

begrijpen.” De heer Koot had door het gesprek begrepen en doorgegeven aan 

collega, dat van verdere stappen of behoefte aan overleg geen sprake was. 

Omdat er geen verslag is gemaakt van dit overleg, was het voor beide partijen 

niet mogelijk om de uiteindelijke indruk van dit overleg te toetsen. 

 

Aangevoerde bezwaargrond 3 (Te Voet) 



 

Reactie 

Het raadsbesluit onttrekt  met deze bewoording inderdaad het gehele wandelpad 

aan de openbaarheid. Dat is niet juist. Zoals in de inleiding als is aangegeven 

betreft het alleen de overweg (NABO). In zoverre is het bezwaar gegrond. Aan 

de raad zal worden voorgesteld om dit te herstellen bij het nemen van de 

beslissing op de bezwaren. 

 

Aangevoerd bezwaargrond 4 (Te Voet) 

 

Reactie: 
De gemeenteraad is geïnformeerd over de kosten van de alternatieve 

maatregelen en diverse raadsleden zijn met voorstellen gekomen die mogelijk 
voordeliger zouden zijn. 
 

De maatregelen bleken na onderzoeken niet binnen de veiligheidsrichtlijnen van 
ProRail te passen of bleken toch dusdanig kostbaar te zijn dat deze ook niet 

haalbaar zijn. 
 

  



Aangevoerd bezwaargrond 5 (Te Voet) 

 
 

Reactie  
Blijkens haar statuten heeft Te Voet ten doel het in ruime zin behartigen van de 
belangen van de wandelaar in Nederland. In deze bezwaargrond is de vereniging 

dan ook niet ontvankelijk. 
 

Overigens zal voor de brugwachter een separate oplossing komen waardoor deze 
persoon zijn/haar werkzaamheden veilig kan blijven uitvoeren, zonder financiële 
gevolgen voor de gemeente.  
 

Aangevoerd bezwaargrond 6 (Te Voet) 

 
 

Reactie  
Het voorgestelde alternatief om de duiker te gebruiken als voetgangerstunnel 
d.m.v. een aan te leggen vlonder/trekpontje bleek uiteindelijk niet haalbaar te 

zijn. De technische staat van de duiker is dusdanig slecht dat aanpassingen in de 
duiker niet mogelijk bleken en deze op korte termijn vervangen moet worden. 

Deze duiker wordt dan uitgevoerd als ronde buis waardoor dit geen optie meer is 



als overgang. De meerkosten voor het in stand houden van een gelijkwaardige 

tunnel bedragen ruim € 1 miljoen. 
 

Daarnaast is het onderzocht of er een voetgangersbrug over het spoor aangelegd 
kan worden, dit is helaas dusdanig kostbaar (ca. € 0,8 miljoen) dat ProRail en 
Provincie niet bereid zijn dit te bekostigen, voor de gemeente is dit financieel ook 

geen haalbare optie. Verder is de optie onderzocht om hier een reguliere 
overgang van te maken met slagbomen, echter ook deze optie bleek veel te 

kostbaar (ca. € 1,5 miljoen) te zijn vanwege de detectiesystemen die aangelegd 
moeten worden. De raad heeft vragen gesteld over alternatieve opties die 
voordeliger zijn. Eén van deze opties zou zijn om een elektronisch slot op het hek 

te zetten, deze optie is echter ook te prijzig (vergelijkbaar met de reguliere 
beveiligde overweg) vanwege de eerder genoemde detectiesystemen. 

 
De sluiting is dus niet zo maar gekozen, er zijn diverse alternatieven onderzocht 
en deze bleken allemaal niet haalbaar te zijn. 

 
Aangevoerd bezwaargrond 7 (Te Voet) 

 

 
 

Reactie  
Er zijn inderdaad geen officiële tellingen gedaan, dit is, wat de wandelvereniging 
aangeeft, gevraagd aan de brugwachter. Deze heeft ons een schatting gegeven 

vanuit zijn observaties. Deze aantallen zijn gecommuniceerd met Te Voet en het 
wijkteam Nieuwerbrug. Hier zijn geen reacties op gekomen dat deze in twijfel 

getrokken werden waardoor wij geen verdere noodzaak hebben gezien om 
officiële tellingen plaats te laten vinden. Deze zijn mondeling gecommuniceerd en 
hier is helaas geen vastlegging van. 

  



 

Aangevoerd bezwaargrond 8 (Te Voet) 

 
 
Reactie  

Gemeente, ProRail en Provincie zijn bekend met de wandelroute en betreuren het 
ook dat er geen betaalbare oplossing is gevonden. In de afweging veiligheid en 
de frequentieverhoging van de treinverbinding Leiden-Utrecht tegen kosten voor 

instandhouding, hebben alle partijen besloten dat de veiligheid en de 
frequentieverhoging voorop staan en dat de voor handen zijnde oplossingen te 

kostbaar zijn. Wel is afgesproken dat bij een grootschalige aanpassing van het 
spoor opnieuw gekeken moet worden naar de mogelijkheid om een doorgaand 
pad mogelijk te maken. 

 
Aangevoerd bezwaargrond 9 (Te Voet) 

 
 
Reactie  

De gemeenteraad heeft een bewuste afweging gemaakt en gevraagd om 
alternatieven om de route in stand te houden. Pas nadat duidelijk werd tegen 

welke kosten dit haalbaar is, is besloten om de overweg uit de openbaarheid te 



onttrekken. Het toevoegen van de aankomende Omgevingswet in deze 

overweging lijkt dan ook niet relevant.  
 

Aangevoerd bezwaargrond 10 (Dhr. Van Maaren) 

 
 
Reactie  

Vanuit de gemeente zijn wij ervan bewust dat Nieuwerbrug een recreatieve 
wandelroute nodig heeft, daarom komt er een alternatief wandelpad langs het 

spoor en de nieuwe woonwijk. Hierdoor hoeft men niet langs de Korte Waarder 
te lopen, het startpunt en het eindpunt van dit nieuwe rondje liggen op dezelfde 
locatie als waar het wandelpad nu begint. We realiseren ons dat dit niet 

vergelijkbaar is met de doorgaande polderroute, maar voor diverse bewoners 
van Nieuwerbrug, het overgrote deel van de gebruikers van het pad over de dijk, 

zien we dit als toegevoegde waarde voor een rondje om de wijk. We begrijpen 
dat de frequentieverhoging voor inwoners van Nieuwerbrug niet direct een 
voordeel hoeft te bieden, echter in het geheel wordt het gebruik van het 

openbaar vervoer in de regio aantrekkelijker waardoor men eerder geneigd zal 
zijn de trein te pakken in plaats van de auto. Dit zal onder andere een positief 

effect hebben op de CO2-reductie waar iedereen profijt van heeft.  
 

Aangevoerd bezwaargrond 11 (Fam. Kamerling) 

 
 

Reactie  



De huidige officiele fietsroute vanuit het zuiden loopt langs de Molendijk, hier zijn 

de fietsers gescheiden van het reguliere verkeer door een losliggend fietspad. De 
spoorovergang is op deze route ook een geregelde overgang met slagbomen. Er 

is vanuit de gemeente geen plan om het Jaagpad langs de Dubbele Wiericke op 
te waarderen naar een verhard pad voor fietsers en voetgangers. Qua veiligheid 
hebben we (zoals aangegeven bij eerder genoemde bezwaargronden) diverse 

opties afgewogen die of financieel niet haalbaar waren of niet passen binnen de 
veiligheidseisen van ProRail. 

Corona heeft een bijzonder effect gehad op de wereld die we in onze moderne 
geschiedenis niet eerder gezien hebben. Nu begint de wereld weer langzaam te 
normaliseren en zien we een toename in het gebruik van het openbaar vervoer 

en het autogebruik. De recente gebeurtenissen hebben geen effect op de 
plannen van de gemeente om het openbaar vervoer verder te blijven stimuleren, 

we verwachten dat de wereld in grote mate weer “normaliseert”. 
 
Aangevoerd bezwaargrond 12 (Mevr. Weij) 

 
 

Reactie  
We zijn ons bewust dat wandelen in de directe omgeving van de woning als erg 

prettig ervaren wordt en daarom zijn we ook op zoek gegaan naar alternatieven. 
Zie de reacties op eerder genoemde bezwaargronden. Helaas bleek het in stand 
houden van het wandelpad geen optie en hebben we gekozen voor de aanleg van 

een wandelpad/route om de nieuwe woonwijk heen. 
Hier kan men een rustige wandeling maken zonder overlast van fietsers of overig 

verkeer. Door het pad onverhard te maken is gekozen voor een landelijke 
uitstraling. Verder is door de keuze van het materiaal er ook een positief effect 
voor de luchtkwaliteit. Het materiaal is namelijk CO2 bindend. 

Verder heeft het wandelpad langs de Rijn ook onze aandacht, wij zijn het met u 
eens dat dit niet altijd even prettig is om over te wandelen. Helaas is dit 

vanwege onderbezetting wat verder vooruit geschoven op de kalender. 
 

  



Aangevoerd bezwaargrond 13 (Dhr. Burger) 

 
 

Reactie  
Voor reactie verwijs ik u graag naar het vorige punt (12. Mevr. Weij). 

In dit bezwaar wordt de snelheid op de Korte Waarder genoemd, hiervan zijn wij 
ons bewust. Onlangs hebben we nieuwe snelheidsmetingen uit laten voeren en 
mijnheer zijn punt komt hier ook naar boven. We zijn daarom ook intern aan het 

onderzoeken wat voor maatregelen wij kunnen treffen om de snelheid omlaag te 
brengen. 

 
Slot. 
Wij als gemeente zijn ons bewust dat de sluiting van dit wandelpad niet positief 

is. Wij hebben daarom ook samen met ProRail en Provincie Zuid-Holland gekeken 
naar alternatieven voor de sluiting. Helaas hebben we hier op korte termijn geen 

haalbare optie gevonden en is er gekozen voor een alternatief wandelpad zodat 
men in het dorp een rondje kan lopen zonder overlast van overig verkeer. Wij 
begrijpen dat dit geen volwaardig alternatief is voor het te sluiten pad, maar wij 

verwachten toch dat men hiermee een prettige wandeling kan maken.  


