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Onderwerp 
Bestemmen van de Willemspolderweg, gelegen op het AFC te Dinteloord, tot openbare weg 

Steenbergen; 

Aan de raad, 

1. Inleiding 
Enige maanden geleden heeft u besloten om de weg: Symbiose, gelegen op de grens van het Agro Food 
Cluster 'Nieuw-Prinsenlanď (hierna te noemen AFC) tot openbare weg te bestemmen. 
In het genoemde gebied is ook een erftoegangsweg gelegen namelijk de Willemspolderweg. Van de weg 
wordt inmiddels gebruik gemaakt. 
Deze weg is aangelegd door de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij C V . en wordt binnenkort 
overeenkomstig de gemaakte afspraken aan de gemeente in eigendom, beheer en onderhoud 
overgedragen. Ook deze weg dient tot openbare weg te worden bestemd. 

2. Achtergrond 
Voor het gebied van het AFC is een provinciaal bestemmingsplan (lees: inpassingsplan) vastgesteld dat 
inmiddels onherroepelijk is. Dit inpassingsplan is een zogenaamd "globaal eindplan", waarin de nieuw 
aan te leggen wegen niet nader op de kaart zijn aangeduid.. Dit betekent dat de weg niet automatisch tot 
openbare weg is bestemd. Om deze weg tot openbare weg te bestemmen dient uw raad op grond van de 
Wegenwet een besluit te nemen. 

Alle openbare wegen staan vermeld in de Wegenlegger. De Wegenlegger is een boekwerk, waarin alle 
wegen gelegen buiten de bebouwde kom vermeld staan.. Per weg zijn de afmetingen en de ligging 
vermeld. Tevens is geregeld wie het onderhoud van de weg heeft. 
Nadat uw raad een besluit heeft genomen zal aan Gedeputeerde Staten van de provincie worden 
verzocht de nieuwe openbare weg in de Wegenlegger op te nemen. 

3. Overwegingen 
De Willemspolderweg dient op grond van artikel 5, lid 1 van de Wegenwet tot openbare weg te worden 
bestemd. Een situatietekening, waarop de ligging van de weg is aangeven, ligt ter visie. 

4. Middelen 
n.v.t. 

5. Risico's 
Het nemen van een besluit om een weg een openbare bestemming te geven is een besluit van algemene 
strekking als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht. Tegen dergelijke besluiten kan geen bezwaar 
worden gemaakt. 
Wel kunnen belanghebbenden (weggebruikers) de gemeente civielrechtelijk aansprakelijk stellen 
wanneer de gemeente is aangewezen als degene die de weg dient te onderhouden en in deze taak 

Ter inzage ligt: 



nalatig blijft. 

6. Communicatie/Aanpak 
Nadat uw raad heeft besloten om de Willemspolderweg tot openbare weg te bestemmen zal een 
exemplaar van dit besluit aan Gedeputeerde Staten worden gezonden met het verzoek om de weg op te 
nemen in de gemeentelijke Wegenlegger. 

7. Voorstel 
Wij stellen u voor om de Willemspolderweg gelegen in het gebied van het AFC te Dinteloord, tot openbare 
weg te bestemmen. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de Jo6q-síeafctaris, de burgemeester, de de burgemeester, 
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