
gemeente Steenbergen 
llllll MIMIII l l l l l l l l 

BM1603824 

Raadsvergadering Agendanummer 
26 januari 2017 

Onderwerp 
Bestemmen Annaweg (verharde gedeelte) te Dinteloord tot openbare weg en in beheer en onderhoud 
nemen van de Annaweg (verharde gedeelte) 

Steenbergen; 22 november 2016 

Aan de raad, 

1. Inleiding 
Een vijftal bewoners aan de Annaweg te Dinteloord hebben een verzoek ingediend om een gedeelte van 
de Annaweg over een lengte van ca 860 meter in beheer en onderhoud over te nemen en om de 
Annaweg te bestemmen tot openbare weg. 

2. Achtergrond 
De overdracht van het beheer en onderhoud van het verharde gedeelte van de Annaweg en het 
bestemmen van de weg tot openbare weg is in het verleden al enkele malen besproken met de bewoners. 
Het verzoek is toen afgewezen vanwege de slechte gesteldheid van de verharding van de weg. 

De Annaweg is een eigen weg, die eigendom is van en in beheer en onderhoud is bij een vijftal bewoners 
wonend aan de Annaweg. De weg wordt al jaren feitelijk gebruikt als ontsluitingsweg door diverse 
instanties en bewoners zoals Post.nl, de vuilnisdienst, het waterschap, de bewoners en hun familieleden. 
In het verleden werd voor de ontsluiting van percelen incl. huispercelen gebruik gemaakt van de nabij 
gelegen Annadijk. De Annadijk was vroeger een openbare weg, maar is op enig moment aan de 
openbaarheid onttrokken. De functie als ontsluitingsweg is toen door de Annaweg overgenomen als ware 
deze een openbare weg. 

Tijdens een overleg met de bewoners gehouden op 11 mei 2016 is opnieuw gesproken over de overname 
van het beheer en onderhoud van de weg en over het bestemmen van de weg tot openbare weg. Met de 
bewoners is afgesproken, dat vóór de overname van de weg er een extra slijtlaag op kosten van de 
bewoners zal worden aangebracht. 

3. Overwegingen 
Overname beheer en onderhoud van de weg 
De Annaweg is deels verhard. Nadat de weg eenmalig is voorzien van een extra slijtlaag kan deze in 
beheer en onderhoud worden overgenomen . 

Bestemmen Annaweg tot openbare weg 
De Annaweg, voor zover het betreft het verharde gedeelte, dient tot openbare weg te worden bestemd. 
Uw raad is op grond van artikel 5 van de Wegenwet bevoegd een weg te bestemmen tot openbare weg. 
Nadat hiertoe is besloten, zal de weg worden opgenomen in de Wegenlegger. 

De ondergrond van de weg blijft eigendom van de bewoners aan de Annaweg. 

Ter inzage ligt: 



4. Middelen 
Over ca 20 jaar zal er daadwerkelijk onderhoud aan de weg moeten plaatsvinden. Hiertoe zullen op 
termijn geldmiddelen worden geraamd in het onderhoudsfonds wegen. 

5. Risico's 
Aan het overnemen van het beheer en onderhoud van de weg zijn, nadat er door de bewoners een extra 
slijtlaag aan het wegdek is aangebracht, geen risico's verbonden. 

6. Communicatie/Aanpak 
De bewoners van de Annaweg zullen van uw besluit in kennis worden gesteld. In overleg met de 
provincie zal de openbare weg worden opgenomen in de Wegenlegger. 

7. Voorstel 
Wij stellen u voor te besluiten de Annaweg (i.e. het verharde gedeelte) te Dinteloord over een lengte van 
ca 860 meter te bestemmen tot openbare weg en de Annaweg (i.e. het verharde gedeelte) in beheer en 
onderhoud over te nemen. S \ 

Hoogachtend, f 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, J 
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