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Emmeloord, 7 augustus 2018.
Onderwerp
Onttrekking aan de openbaarheid van het eind van de Industrieweg
Advies raadscommissie
[…]
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
Het einde van de Industrieweg onttrekken aan de openbaarheid over een lengte van 37
meter.
Doelstelling
Het doelmatig kunnen afsluiten van het terrein van Agrifirm Group B.V. ten behoeve van
toezicht en veiligheid.
Inleiding
Het vastgoed van Agrifirm Group B.V. is nu geconcentreerd aan het eind van de
Industrieweg. Agrifirm wil hun terrein doelmatig afsluiten door middel van een hekwerk
ter hoogte van de grens tussen de percelen Industrieweg 4 en 6. De gemeente is met
Agrifirm Group B.V. overeengekomen het einde van de Industrieweg over een lengte van
37 meter aan hen over te dragen. Voordat Agrifirm de weg af kan sluiten, is het
noodzakelijk de weg te onttrekken aan de openbaarheid.
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Argumenten
1.1
De onttrekking aan de openbaarheid is nodig om de weg te kunnen afsluiten
Het te onttrekken weggedeelte is een openbare weg in de zin van de Wegenwet. Het
permanent kunnen afsluiten van de weg, maakt onttrekking aan de openbaarheid
noodzakelijk.
1.2
Door de afsluiting ontstaat een veiliger situatie voor Agrifirm
Een afsluiting van het terrein verhoogt het toezicht en draagt bij aan de veiligheid.
Agrifirm heeft alle vast goed geconcentreerd op het einde van de Industrieweg. Dit
maakt het mogelijk het terrein doelmatig af te sluiten en het toezicht te verbeteren.
Kanttekeningen
1.1
Er zijn kosten gemoeid met de afsluiting van de weg
Doordat een gedeelte van de Industrieweg in eigendom komt van de Agrifirm Group B.V.
moet er twee rioolinspectieputten verplaatst te worden. Hierover worden afspraken
gemaakt in de koopovereenkomst. De kosten zijn voor rekening van Agrifirm Group B.V.
Alle stakeholders, zoals Welkoop, behoren tot de Agrifirm groep.

Planning/Uitvoering
Na positieve besluitvorming van de raad over het onttrekken aan de openbaarheid
volgen:
• De notariële overdracht van de grond
• civiele werkzaamheden inspectieputten
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

Portefeuillehouder : de heer J.W. Simonse
Steller
: de heer J. Cnossen; 0527 63 35 57; j.cnossen@noordoostpolder.nl
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 augustus 2018, no.
18.0000533;
gelet op artikel 8 en 9 van de Wegenwet
B E S L U I T:
het einde van de Industrieweg te onttrekken aan de openbaarheid over een lengte van
37 meter.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 1 oktober 2018.
De griffier,
de voorzitter,

