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Besluit
De raad van de gemeente Medemblik,
gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik
d.d. 26 november 2019;
gelet op het bepaalde in de Wegenwet;
overwegende dat in de exploitatieovereenkomst tussen Tweekant BV en de voormalige gemeente
Wervershoof is afgesproken dat een deel van de openbare ruimte in het exploitatiegebied niet in
eigendom van de gemeente wordt overgedragen en dat op deze gronden een fietspad is aangelegd;
overwegende dat in de exploitatieovereenkomst is vastgelegd dat de gemeente aan de wegen (w.o.
fietspaden) een openbare bestemming in de zin van de Wegenwet geeft, waarmee Tweekant BV
verklaart in te stemmen;
besluit
het fietspad gelegen tussen de Perenmarkt en de Markerwaardweg te Zwaagdijk openbaar te
verklaren in de zin van de Wegenwet

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden
op 23 januari 2020.
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Ter besluitvorming
Onderwerp
openbaar verklaren fietspad Zwaagdijk (tussen Perenmarkt en Markerwaardweg)

Aanleiding
In de exploitatieovereenkomst tussen Tweekant BV en de voormalige gemeente Wervershoof
(uitbreiding WFO/ABC) is afgesproken dat een deel van de openbare ruimte in het exploitatiegebied
niet in eigendom van de gemeente wordt overgedragen. Op deze gronden is een fietspad aangelegd.
In de exploitatieovereenkomst is vastgelegd dat de gemeente aan de wegen (w.o. fietspaden) een
openbare bestemming in de zin van de Wegenwet geeft, waarmee Tweekant BV verklaart in te
stemmen. Binnen het betreffende exploitatiegebied zijn alle kavels verkocht. In het kader van de
afwikkeling van de exploitatieovereenkomst dient de raad een beslissing te nemen over de
openbaarheid van het fietspad

Voorstel
het fietspad gelegen tussen de Perenmarkt en de Markerwaardweg te Zwaagdijk openbaar te
verklaren in de zin van de Wegenwet

Beoogd resultaat
Vaststellen van de openbare status van het fietspad

Argumenten
1.1 aan het fietspad kan de openbare bestemming slechts met medewerking van de raad van
de gemeente worden gegeven
Artikel 4 van de Wegenwet regelt wanneer een weg (w.o. een fietspad) openbaar is. Dit is onder
andere het geval wanneer de rechthebbende daaraan de bestemming van openbare weg heeft
gegeven. Op grond van artikel 5 van die wet kan na de inwerkintreding van de Wegenweg de
openbare bestemming aan het fietspad alleen worden gegeven met medewerking van de gemeente,
waarin de weg is gelegen.
1.2 het fietspad maakt deel uit van de openbare ruimte
Gelet hierop is het wenselijk dat de gemeente het fietspad onderhoudt. Dit is ook zo met de
exploitant afgesproken.
1.3 de plicht tot onderhoud ontstaat, wanneer de gemeente het fietspad tot openbare weg
heeft bestemd
Het is niet wenselijk dat onduidelijkheid bestaat over de openbaarheid van de weg en wie
onderhoudsplichtig is. Gelet op de gemaakte afspraken is daarom afgesproken dat de gemeente het
fietspad tot openbare weg bestemt. Op grond van artikel 15 van de Wegenwet is de gemeente
vervolgens wettelijk onderhoudsplichtig.

Kanttekeningen
Het niet nemen van dit besluit kan leiden tot mogelijke onduidelijkheid in de toekomst over de
status van het fietspad
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Financiën
Het onderhoud van het fietspad zal plaatsvinden binnen de daarvoor bestemde budgetten.

Uitvoering/evaluatie
Bekendmaking na besluit van de raad

Communicatie
Bekendmaking

Bijlagen
Kaartjes met daarop de ligging van het fietspad (DOC-19-202524)

Raadscommissie d.d. 9 januari 2020
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