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Onderwerp 
Bestemmen van de weg Symbiose gelegen op de grens met het AFC gebied tot openbare weg. 

Steenbergen; 

Aan de raad, 

1. Inleiding 
Uw raad heeft de afgelopen V/2 jaar besloten enkele wegen gelegen in het gebied van het Agro Food 
Cluster te Dinteloord aan de openbaarheid te onttrekken. De reden hiertoe was, dat de wegen nodig 
waren voor de verdere ontwikkeling van het AFC gebied. 

Door de Suiker Unie en de Tuinbouw- en Ontwikkelingsmaatschappij (TOM) zijn twee nieuwe 
ontsluitingswegen aangelegd respectievelijk Samenwerking gelegen in het AFC gebied en de weg: 
Symbiose, gelegen op de grens met het AFC gebied. Van de weg Symbiose wordt inmiddels gebruik 
gemaakt. De weg Samenwerking is nog niet gereed. 

2. Achtergrond 
Voor het gebied van het AFC is een bestemmingsplan vastgesteld, dat inmiddels onherroepelijk is. Voor 
het AFC is ook een inpassingsplan (PIP) van toepassing. In de toelichting op dit plan is vermeld, dat de 
weg Samenwerking gelegen is binnen de bebouwde kom. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan is 
laatstgenoemde weg reeds bestemd tot openbare weg. 

De weg Symbiose valt niet binnen het bestemmingsplan. Deze weg met een ontsluitende functie ligt in 
het buitengebied. Om deze wegen tot openbare weg te bestemmen dient uw raad hiertoe op grond van 
de Wegenwet een besluit te nemen. 
Alle openbare wegen staan vermeld in de gemeentelijke wegenlegger. De Wegenlegger is een boekwerk, 
waarin alle openbare 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. 
De vaststelling van de Wegenlegger gebeurt door uw raad. Dit gebeurt gemiddeld eenmaal per 10 jaar. 
Gedeputeerde Staten zijn op grond van de Wegenwet belast met de opstelling van gemeentelijke 
wegenleggers. 

3. Overwegingen 
De weg Symbiose dient op grond van artikel 5, lid 1 van de Wegenweg door uw raad tot openbare weg te 
worden bestemd. 

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 

Ter inzage ligt: 



strekking. Tegen dergelijke besluiten kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht 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 
nalatig blijft. 

6. Communicatie/Aanpak 
Nadat uw raad heeft besloten de weg Symbiose tot openbare weg te bestemmen zal aan Gedeputeerde 
Staten worden verzocht de weg op te nemen in de gemeentelijke wegenlegger. 

7. Voorstel 
Wij stellen u voor de weg Symbiose gelegen te Dinteloord tot openbare weg te bestemmen. 

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

mr. J.M.W.H. Leloux 
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