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Onderwerp

Onttrekken deel Bergsheiweg aan openbaar verkeer.

Voorstel

De raad voorstellen de Bergsheiweg over een lengte van 123 meter te onttrekken aan het
openbaar verkeer.

Inleiding

Zie bijgevoegd raadsvoorstel.

Beoogd effect/doel

Zie bijgevoegd raadsvoorstel.

Argumenten

Zie bijgevoegd raadsvoorstel.

Kanttekeningen

Geen.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Geen.

Afdeling

Naam opsteller voorstel

Portefeuillehouder

Ru¡mtelijk Beleid

Creemers, Henk

H.A. (Harrie) Litjens

B&W-voorstel:
BW-009349

Zaaknummer ]OIN:
zlt6/014434

Publicatie:
Openbaar
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Uitvoering/evaluatie

Nadat het weggedeelte is onttrokken aan het openbaar verkeer kan de grond in eigendom
worden overgedragen aan verzoeker.

Comm unicatie/ participatie

Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Overleg gevoerd met

Intern:

Henk Beelen (Projectontwikkeling), Dirk Franssen (Openbaar Gebied), Werner Mentens
(Ruimtelijk beleid).

Extern:

Bijlagen

Situatietekening.
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Onderwerp

Onttrekken deel Bergsheiweg aan openbaar verkeer

Voorstel
De Bergsheiweg over een lengte van 123 meter onttrekken aan het openbaar verkeer

Inleiding

De eigenaar van het agrarisch bedrijf Bergsheiweg 30 heeft verzocht om een gedeelte van
de Bergsheiweg van de gemeente aan te kopen. De Bergsheiweg is een doodlopende weg
met een lengte van circa 215 meter en is een zijweg van de Bocholterweg.

Het verzoek tot aankoop heeft betrekking op het zuidelijke deel van de weg met een
lengte van 123 meter. Dat weggedeelte geeft in de huidige situatie alleen toegang tot de
eigendommen behorende tot het agrarisch bedrijf Bergsheiweg 30. Gevolg daarvan is dat
er vaker onbekende auto's of fietsers achter op het erf komen. Voor het toezicht op het
bedrijf is dat ongewenst. Verzoeker wil de weg met naastgelegen erf afsluiten met een
poort zodat er geen onnodig verkeer bij de stallen komt.

De Bergsheiweg heeft de bestemming 'Verkeer'en is een openbare weg als bedoeld in de
Wegenwet.

Beoogd effect/doel

Door het weggedeelte van 123 meter lengte aan het openbaar verkeer te onttrekken is het
daarna mogelijk om die grondstrook met naastgelegen ert en bedrijf met een poort af te
slu iten.

Met de eigenaar van het bedrijf is overeenstemming over de verkoopvoorwaarden voor de
strook grond waarin de weg met berm en sloten is gelegen (circa 1.388 m2).

Argumenten
1.1 Het weggedeelte heeft nu alleen een verkeersfunctie voor het agrarisch bedrijf.
Het zuidelijke deel van de Bergsheiweg geeft geen toegang tot percelen van derden.
In verband daarmee bestaat er geen bezwaar tegen onttrekking van het weggedeelte aan
het openbaar verkeer.
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1.2 Na onttrekking aan het openbaar verkeer kan de strook grond verkocht worden.
Na verkoop maakt de strook onderdeel uit van het eigendom van het agrarisch bedrijf,
zodat het eigendom kan worden afgesloten. Agrarische bebouwing is niet toegestaan op
de strook, gelet op de bestemming'verkeer'.

Kanttekeningen

Het ontwerpbesluit tot onttrekking aan het openbaar verkeer heeft met ingang van 21
januari 2016 gedurende zes weken ter inzage gelegen met de mogelijkheid tot het
indienen van zienswijzen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen.

Financiële gevolgen

De onttrekking aan het openbaar verkeer heeft geen financiële gevolgen

Uitvoering/evaluatie

Nadat het weggedeelte is onttrokken aan het openbaar verkeer kan de grond in eigendom
worden overgedragen aan verzoeker.

Communicatie/ partici patie

Het besluit tot onttrekking aan het openbaar verkeer wordt bekendgemaakt. Indieners van
een zienswijze kunnen zich dan tot de rechter wenden.

Advles raadscommissie

Bijlagen

Situatietekening

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris, de burgemeester,

M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans
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N u m mer ra adsvoorstel; RAD-00 1 232

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 15-03-2016;

gelet op de desbetreffende artikelen van de Wegenwet;

besluit

tot het onttrekken aan het openbaar verkeer van een gedeelte van de Bergsheiweg over
een lengte van 123 meter, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende
situatietekening.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2O-O4-2OL6

De griffier, De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans
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