
 

 

 
 
 
 
 
 

Emmeloord, 10 maart 2020. 
 
Onderwerp 
Onttrekking openbaarheid van wegen gedeelte Franc te Emmeloord 
 
Advies raadscommissie 
[…]  
 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

 
Voorgesteld besluit 
Een gedeelte van de Franc te Emmeloord aan de openbaarheid van wegen onttrekken.  
 
Doelstelling 
Een inrichting van de wegen op bedrijventerrein De Munt die past bij de eigendomssituatie.  
 
Inleiding 
Koopman International heeft eind 2015 aangegeven 5 hectare grond aan te willen kopen ten oosten 
van zijn huidige terrein, oranje aangegeven op de tekening hieronder. De aankoop was bedoeld voor 
verdere uitbreiding van het bedrijf.  
Om de uitbreiding te realiseren, moest een nieuw bestemmingsplan vastgesteld worden. Een deel van 
de grond, de Franc, had namelijk een verkeersbestemming (blauw op de kaart). Het bestemmingsplan 
maakte de wijziging van een verkeersbestemming naar een bedrijfsbestemming mogelijk. In 
september 2016 heeft u als raad het bestemmingsplan ‘Emmeloord, De Munt A – partiële herziening’ 
vastgesteld en daarmee in beginsel ingestemd met onttrekking van de Franc aan de openbaarheid.  
Het deel van de Franc moet aan de openbaarheid van wegen worden onttrokken, voordat Koopman 
International erop kan gaan bouwen. In 2016 is in overleg met Koopman International de onttrekking 
uitgesteld totdat de bouwplannen concreet werden. Dat is nu het geval. De onttrekking van de weg is 
een formeel juridisch besluit vanuit de Wegenwet

1
.  

 
In de commissievergadering van januari sprak u over dat besluit. U vroeg ons toen om eerst opnieuw 
met de ondernemers te gaan praten. Dat is daarna gebeurd. In meerdere gesprekken zijn de wensen 
en mogelijkheden besproken. Daarom bieden wij u opnieuw een voorstel aan voor dit besluit.  

 

                                                      
1 Artikel 9 en 11 van de Wegenwet 



 

 

Argumenten 
1.1 Dit voorstel sluit zo goed mogelijk aan op de wensen en mogelijkheden 

Naast de wens van Koopman International (zie argument 1.2), hebben andere ondernemers 
op het terrein hun wensen en belangen. Die andere ondernemers sprak u in de 
commissievergadering van 13 januari 2020. Na de commissievergadering hebben gesprekken 
met hen plaatsgevonden, zie bijlagen 3, 4 en 5. Het doel was om te verkennen welke 
oplossingen er zijn m.b.t. het aan de openbaarheid onttrekken van een deel van de Franc. Er 
bleken twee soorten oplossingen: 1. praktische maatregelen om de hinder van de 
bedrijfsvoering zo veel mogelijk te beperken en 2. een financiële tegemoetkoming via de 
wettelijke planschadeprocedure.  
 
De praktische maatregelen die zijn aangeboden, zijn: het aanleggen van een draaikom, het 
plaatsen van verwijzingsborden op de Escudo naar de bedrijven op de Franc, het plaatsen 
van bord “doodlopende weg” en het instellen van een parkeerverbod op de Franc. Daarnaast 
is de gemeente bereid mee te denken met de ondernemers die hun bedrijf willen verplaatsen, 
tegen de normaal gehanteerde grondprijzen. Want vanwege de materiële beginselen van 
behoorlijk bestuur (verbod van willekeur, rechtszekerheidsbeginsel, gelijkheidsbeginsel en 
vertrouwensbeginsel) wijkt het college niet af van het gehanteerde grondprijzenbeleid en 
biedt, naast de wettelijke planschade, geen extra financiële compensatie.  
 
De gemeente is wettelijk gezien verantwoordelijk voor toegekende planschade. Er is geen 
planschadeverhaalsovereenkomst gesloten met Koopman International. Daardoor zal de 
planschade betaald worden door de gemeente.  
 
Voor één van de ondernemers is de aangeboden praktische maatregelen en de wettelijke 
planschade voldoende. Voor de twee andere ondernemers niet. Zij willen, naast planschade, 
grond aankopen op een andere locatie, tegen een aanzienlijk lagere grondprijs dan 
gehanteerd in het grondprijzenbeleid.   
  

1.2 Belangenafweging is gemaakt 
Het belang van Koopman International is afgewogen tegen de belangen van de omliggende 
bedrijven. In het voorjaar van 2016 zijn de ondernemers op de hoogte gesteld van de 
uitbreidingsplannen van Koopman International en de wegonttrekking.  
 
Koopman International wordt door het te onttrekken deel van de Franc beperkt in zijn 
bedrijfsvoering. Als een openbare weg het terrein doorkruist wordt de geautomatiseerde 
interne goederenstroom doorbroken en wordt Koopman International beperkt in de 
uitbreidings- en bouwmogelijkheden.  
De bedrijfsvoering van de omliggende bedrijven is niet van dien aard dat ze direct afhankelijk 
zijn van de zichtbaarheid voor langsrijdend verkeer. De verminderde bereikbaarheid van de 
bedrijven is door het treffen van maatregelen zoveel mogelijk op te lossen. 
   

1.3 De bereikbaarheid van het gebied wordt gewaarborgd door de aanleg van geplande en 
nieuwe wegen. 
Om de bereikbaarheid te waarborgen, zijn de geplande wegen en een extra verbindingsweg 
versneld gerealiseerd (rood aangegeven). Hierdoor is de extra reisafstand voor het verkeer 
beperkt tot ca. 300 meter.   

 
1.4 De zienswijzen zijn betrokken in het voorstel 

De zienswijzen vormen geen aanleiding om af te zien van het besluit om het gedeelte van de 
Franc te onttrekken aan de openbaarheid.  
 

 
1.5 Deze wegonttrekking volgt logisch op de bestemmingsplanwijziging 

Om de geplande uitbreiding te realiseren, moest het deel van de Franc een 
bedrijfsbestemming krijgen. Hiervoor was een nieuw bestemmingsplan nodig. U heeft als raad 
in september 2016 het bestemmingsplan ‘Emmeloord, De Munt A – partiële herziening’ 
vastgesteld.  
  

 



 

 

 
Kanttekeningen 
n.v.t. 
 
 
Planning/uitvoering 
De indieners van de zienswijze zijn op de hoogte gesteld van de beantwoording via een brief en een 
persoonlijk gesprek. 
20 april 2020 vaststelling raad, daarna 6 weken beroepstermijn.  
 
Bijlagen 

1. Besluit 
2. Reactienotitie ingediende zienswijzen 
3. Gespreksverslagen ondernemer 1 en gemeente 
4. Gespreksverslag ondernemer 2 en gemeente 
5. Gespreksverslagen ondernemer 3 en gemeente 
6. Plattegrond van draaikom en bebording Franc/Escudo 

 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris,                     de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portefeuillehouder : J.W. Simonse 
Steller : M. Sanders; 06 83 17 18 63; marleen.sanders@noordoostpolder.nl 
  



 

 

 
 
 
 
 
De raad van de gemeente Noordoostpolder, 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 maart 2020, no. 20.0000435; 
 
gelet op artikel 9 en 11 van de Wegenwet; 
 

B E S L U I T: 
 
Een gedeelte van de Franc te Emmeloord te onttrekken aan de openbaarheid van wegen. 
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 25 mei 2020. 
 
 
De griffier,             de voorzitter, 


