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Onderwerp

Vaststelling kom grenzen.

Voorstel

De raad voor te stellen de geactualiseerde bebouwde komgrenzen in het kader van de
Wegenverkeerswet/Wegenwet vast te stellen.

Inleiding

Op grond van altikel 20a, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 worden de grenzen
van de bebouwde kom van een gemeente vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad.
Dit heeft gevolgen voor het van toepassing zijn van de Wegenwet en de
Wegenverkeerswet 1994 en andere wettelijke voorschriften zoals de APV.
Sinds 1998 bestaat er een overeenkomst tussen de provincie Limburg en de gemeente
Weert waarin is geregeld dat alle taken van Gedeputeerde Staten vanuit de Wegenwet zijn
overgedragen aan de gemeenteraad op basis van artikel 107 uit de provinciewet.
Hiermee is het mogelijk dat de gemeenteraad een gecombineerd raadsbesluit kan nemen
voor de komgrenzen ingevolge artikel 20a, eerste lid, van de Wegenverkeerswet en artikel
27 van de Wegenwet.

Beoogd effect/doel

Door het vaststellen van de geactualiseerde bebouwde komgrenzen komen deze grenzen
weer overeen met de huidige situatie en locaties van de bebouwde komgrensborden in de
gemeente. De komgrenzen vormen ook de basis voor de nog vast te stellen wegenlegger.
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Om de wegenlegger uit 1938 te kunnen actualiseren is het noodzakelijk om de bebouwdc
komgrenzen vast te stellen. Alleen de wegen buiten de bebouwde kom worden namelijk
opgenomen in de wegenlegger.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing.

Comm u nicatie/ pa rticipatie

Na het vaststellen door de raad van de komgrenzen volgens de wegenverkeerswet moet
dit besluit worden voorgelegd aan de Provincie Limburg. Dit is noodzakclijk in het kader
van het vaststellen van de komgrenzen volgens de Wegenwet voor de wegenlegger.
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Extern:

i.. Concept-raadsvoorstel.
2. Kaart bebouwde komgrenzen gemeente Weert 2018.
3. Kopie vastgestelde bebouwde komgrenzen Weert 1993.
4. Kopie vastgestelde bebouwde komgrenzen voormalige gemeente Stramproy 1976
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