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Aan de raad, 

1. Inleiding 
In het kader van de verdere ontwikkeling van het Agro Food Cluster te Dinteloord, dient weer een weg 
aan de openbaarheid te worden onttrokken. Het betreft thans de Eerste Kruisweg met aangrenzende 
opritten. De weg met opritten zal zijn functie verliezen, nadat twee nieuwe ontsluitingswegen t.w. 
Symbiose en Samenwerking zijn aangelegd. Deze wegen zullen inclusief de nog aan te leggen rotonde 
naar verwachting in de loop van 2014 gereed zijn. 

2. Achtergrond 
Uw raad is bevoegd op grond van artikel 9 van de Wegenwet een besluit te nemen tot het onttrekken van 
de weg aan de openbaarheid. Een ontwerpbesluit, waarop de naam en het nummer van de weg, zoals 
aangeduid in de Wegenlegger vermeld staat ligt ter visie. 

In eerder voorstel is aangegeven dat de Eerste Kruisweg niet aan de openbaarheid behoeft te worden 
onttrokken. Dit is evenwel een vergissing. De weg en de aangrenzende opritten dienen wel aan de 
openbaarheid te worden getrokken. 

3. Overwegingen 
Het voornemen tot het onttrekken van de weg aan de openbaarheid heeft op grond van afdeling 3.4 van 
de Algemene wet bestuursrecht gedurende 6 weken voor belanghebbenden ter visie gelegen. Er zijn 
wel/geen zienswijzen ingediend. 

4. Middelen 
Aan de onttrekking van de weg incl. de opritten aan de openbaarheid zijn geen kosten verbonden. 

5. Risico's 
Aan het onttrekken van de weg en de aangrenzende opritten zijn geen risico's verbonden. 

6. Communicatie/Aanpak 
Thans kan worden besloten om de weg incl. de opritten op grond van de Wegenwet aan de openbaarheid 
te onttrekken. 

Ter inzage ligt: 



7. Voorstel 
Wij stellen u voorweg nr. 210 en de opritten nr. 211, zoals vermeld in de Wegenlegger, aan de 
openbaarheid te onttrekken. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris de burgemeester 

r. J.M.W.H. Leloux drs. S.C.C.M. Bolten 
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