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Onderwerp: onttrekken aan de openbaarheid gedeelte Peelse Loopweg

lnleiding
Voor de realisatie van de Noord-Om moet een gedeelte van de Peelse Loopweg onttrokken
worden aan de openbaarheid. Daarvoor is een raadsbesluit noodzakelijk.

Beslispunten

1.

Een gedeelte van de Peelse Loopweg te onttrekken aan de openbaarheid zoals
bepaald in artikel I lid 1 van de Wegenwet. Het betreft het gedeelte zoals
aangegeven op tekeningnummer 11676. De Peelse Loop is opgenomen onder
wegnummer 23in de Wegenlegger.

Dit onderwerp komt aan de orde in:
Commissie ruimte en openbaar beheer d.d. 11 mei 2016

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
Dit besluit is een direct gevolg van de realisatie van de Noord-Om en hangt samen met het
bestemmingsplan Noord-Om dat inmiddels onherroepelijk is.
Beoogd effect
Het formeel regelen van het venrvijderen van een gedeelte van een openbare weg als
gevolg van de aanleg van de Noord-Om.
Duurzaamheid
niet van toepassing.

Argumenten
1. Een gedeelte van de Peelse Loopweg komt als gevolg van de realisatie van de
Noord-Om te vervallen als openbare weg. Hiervoor is een besluit volgens artikel 9
van de Wegenwet nodig.
2. Een gedeelte van de Peelse Loopweg komt niet meer voor binnen het
bestemmingsplan Noord-Om, dat inmiddels onherroepelijk is geworden.

Kanttekeningen
1. Tegen een besluit om wegen geheel of gedeeltelijk aan de openbaarheid te
onttrekken is het indienen van een beantaar mogelijk. Gezien het feit dat het
bestemmingsplan Noord-Om inmiddels onherroepelijk is geworden zonder dat
daartegen beroep is ingediend, verwacht het college echter geen bezwaren tegen
dit besluit.
Vervallen "oude" regelgeving
n.v.t.

Financiën
De kosten voor de feitelijke onttrekking van de weg aan de openbaarheid zijn opgenomen
in het project Noord-Om.

Uitvoering
Nadat het besluit genomen is geldt er een bezwarenperiode van 6 weken. Daarna kan tot
uitvoering worden overgegaan. Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant worden in
kennis gesteld van het besluit.

Bijlagen
1. Raadsbesluit;
2. Tekeningnummer 11676 gedeelte Peelse Loopweg wat aan de openbaarheid onttrokken
wordt.

Ter inzage gelegde stukken
1. Raadsbesluit onttrekken aan de openbaarheid gedeelte Peelse Loopweg;
2. Tekeningnummer 11676.

Gemert, 8 maart 2016
het college van burgemeester en
de

de burgemeester,

I
A.A.T.G. Jansen MBA

M.F.A. van

n

