Adviesnota aan de raad
Raadsvergadering: 28 januari 2021
Agendanummer:
Team: OB
Zaaknr: 71497-2020
Onderwerp: beslissing op bezwaar wijziging verkeerskundige bebouwde komgrens Leeuwerikweg
in De Mortel

Aan de raad
Inleiding
Op 19 maart 2020 heeft de raad ingestemd met het wijzigen van de verkeerskundige komgrens in
Handel en de Mortel. Hiertegen is bezwaar ingediend door een ondernemer aan de Leeuwerikweg.
Dit is behandeld in de Commissie Bezwaarschriften die heeft geadviseerd het bezwaar ongegrond
te verklaren, maar de motivering behorend bij dit besluit nader aan te vullen in de beslissing op
bezwaar. Gelet op het bezwaar tegen het raadsbesluit is het nemen van een beslissing op
bezwaar een bevoegdheid van de raad
Beslispunten
1. Conform het advies van de commissie bezwaarschriften een beslissing op bezwaar te
nemen met inachtneming van hetgeen in het advies is overwogen;
2. Het raadsbesluit tot het aanpassen van de komgrens op de Leeuwerikweg onder
aanvulling van de motivering in stand te laten.
Dit onderwerp komt aan de orde in:
Commissie Ruimte en Mobiliteit d.d. 13 januari 2021
Dit onderwerp is aan de orde geweest in:
Niet van toepassing

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
betreft een beslissing op bezwaar op het raadsbesluit d.d. 19-03-2020 tot het wijzigen van
de verkeerskundige komgrens in De Mortel en Handel.

Beoogd effect
Het nemen van een beslissing op bezwaar en daarmee het afronden van een lopende
procedure.

Duurzaamheid
Geen.

Argumenten
1.1 Het advies van de commissie bezwaarschriften is zorgvuldig tot stand gekomen
De commissie bezwaarschriften heeft een hoorzitting gehouden, waarbij bezwaarmaker
zijn bezwaar heeft kunnen toelichten. De commissie bezwaarschriften heeft een advies
uitgebracht. Het college kan gemotiveerd afwijken van het uitgebrachte advies. Daar is in
dit geval geen reden toe.
2.1 De commissie geeft aan dat het besluit onvoldoende is gemotiveerd
Op 19 maart 2020 is door de raad besloten tot het wijzigen van de verkeerskundige
komgrens in De Mortel en met een verkeersbesluit van 28 mei 2020 is besloten tot het
instellen van een 30 km/u-zone op de Leeuwerikweg in De Mortel. Tegen beide besluiten is
een bezwaar ingediend namens Jacobs Kunststof Spuitgiettechniek B.V, Leeuwerikweg 3
(5425 RW) te De Mortel.
De commissie geeft in haar advies aan dat de bestreden besluiten op een aantal punten
onvoldoende is gemotiveerd. Daarom is de beslissing op bezwaar nader aangevuld met
een aanvullende motivering.
Kanttekeningen
Geen.

Vervallen “oude” regelgeving
Niet van toepassing

Uitvoering
De beslissing op bezwaar zal aan de bezwaarmaker worden bekendgemaakt.

Bijlagen
1. Toelichting bij adviesnota aan het college van burgemeester en wethouders
2. Raadsbesluit aanpassing verkeerskundige komgrens
3. Bezwaarschriften
4. Advies commissie bezwaarschriften
5. Concept beslissing op bezwaar
Ter inzage gelegde stukken
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