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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld besluit
1. Het fietspad ter hoogte van de Lidl aan de Noordbargerstraat aan het openbaar verkeer te onttrekken.
2. De zienswijze niet-ontvankelijk te verklaren.

Bijlage(n):
- tekening 2016-05-ROI/VB fietspad Noordbargerstraat
Stukken ter inzage:
Collegebesluit d.d. 14 februari 2017 en de daarbij behorende stukken.
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1. Inleiding
De supermarkt Lidl aan de Noordbargerstraat wil het winkeloppervlak uitbreiden. Om dat te realiseren is
een deel van het parkeerterrein nodig. Lidl is voorgesteld om het naastgelegen fietspad bij het
parkeerterrein te trekken en in te richten als parkeerterrein.
2. Beoogd effect
Na vergroting van de supermarkt ervoor zorgen dat het aantal parkeerplaatsen voldoende is.
3. Argumenten
1.1
De raad is bevoegd om over het onttrekken van het fietspad te beslissen.
Dit is geregeld in de Wegenwet, artikel 9.
1.2

Om zoveel mogelijk parkeerruimte te behouden is het fietspad nodig dat naast het
parkeerterrein ligt.
Een supermarkt heeft behoefte aan parkeerruimte. Door de verbouwing zal een deel van het
parkeerterrein worden opgeofferd. Om het verlies aan parkeerruimte op te vangen zal het te onttrekken
fietspad bij het parkeerterrein worden gevoegd. Het parkeerterrein wordt opnieuw ingedeeld. De
gemeente wil meewerken aan dit verzoek en het fietspad verkopen aan Lidl.

1.3
Voor de fietsers heeft de onttrekking geen invloed op de bereikbaarheid van de omgeving.
Het fietspad is ondergeschikt aan de diverse andere routes die er zijn om van de Noordbargerstraat naar
de Winkelakkers en andersom te komen.
2.1
De EOP Bargermeer-Meerveld heeft een zienswijze ingediend.
EOP Bargermeer-Meerveld is per brief in kennis gesteld van het voornemen. De termijn van de
terinzagelegging bedraagt zes weken en vangt aan de dag nadat de publicatie heeft plaatsgevonden. Die
termijn startte op 16 december2016 en eindigde op 27 januari 2017. De brief van de EOP BargermeerMeerveld is ontvangen op 31 januari en daarmee buiten de termijn ingediend enom die reden nietontvankelijk.
4. Kanttekeningen
1.1 De zienswijze van EOP Bargermeer-Meerveld wordt in dit raadsvoorstel niet inhoudelijk
behandeld.
EOP Bargermeer-Meerveld is in kennis gesteld van de terinzagelegging. De EOP heeft gereageerd op het
voorstel en heeft een zienswijze ingediend. In die zienswijze gaan zij in op de verkeersveiligheid en
verzoeken om een gesprek met de wethouder. De zienswijze is echter buiten de wettelijke termijn van
indiening in het bezit gesteld van de gemeente en daarmee niet-ontvankelijk. De zienswijze zal daarom
niet worden behandeld in het raadsvoorstel, echter het gesprek met de wethouder zal wel plaatsvinden.
5. Financiën
Nvt
6. Uitvoering
Na positief besluit zal de EOP Bargermeer-Meerveld in kennis worden gesteld van de niet-ontvankelijk
verklaring van hun zienswijze.
Het besluit zal conform de voorgeschreven wijze worden gepubliceerd en daarna in werking treden.

Gemeente Emmen,
blad 3-5

7. Bijlagen
Een concept-besluit is bijgevoegd.

Emmen, 14 februari 2017.
Burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,

de locoburgemeester,

I.A.A. Oostmeijer-Oosting

B.R. Arends
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd 14 februari 2017, nr17/192;
gelet op het bepaalde in artikel 9 Wegenwet,
Overwegende
dat het fietspad tussen de Noordbargerstraat en de Winkelakkers ter hoogte van het parkeerterrein van
de Lidl aan de Noordbargerstraat te Emmen, kadastraal bekend gemeente Emmen, sectie D nummer
12171, met als huidige bestemming verkeersdoeleinden valt onder de definitie van wegen als bedoeld in
artikel 1 Wegenwet;
dat de openbaarheid van een weg valt onder artikel 4, lid 1 sub II Wegenwet waarbij wordt gesteld dat
een weg openbaar is wanneer hij, na het tijdstip van tien jaren voor het in werking treden van deze wet,
gedurende tien achtereenvolgende jaren voor een ieder toegankelijk is geweest en tevens gedurende die
tijd is onderhouden door het Rijk, een provincie, een gemeente of een waterschap;
dat gezien het bovenstaande het fietspad openbaar is en meer dan 10 jaar voor een ieder toegankelijk is
geweest waarbij de weg gedurende die tijd is onderhouden door de gemeente. Voor deze onttrekking
dient de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht (Afd. 3.4.) te
worden gevoerd;
dat het fietspad ondergeschikt is aan de hoofdfietsroutes;
dat Lidl voornemens is het winkeloppervlak uit te breiden en daarvoor het parkeerterrein deels te
gebruiken, ter compensatie van de parkeerruimte wordt het fietspad ingericht als parkeerterrein;
dat over het parkeerterrein en ten oosten van Lidl een fietsverbinding in stand blijft tussen de
Noordbargerstraat en de Winkelakkers zodat het opheffen van het fietspad geen invloed heeft op de
bereikbaarheid van de wijk Bargermeer;
dat een onttrekkingsprocedure gerechtvaardigd is door de wijziging in gebruik en overgang van beheer
van het terrein door Lidl en daardoor meerdere aspecten een rol spelen;
dat door de EOP Bargermeer-Meerveld een zienswijze is ingediend;
dat deze zienswijze buiten de ter inzagetermijn is binnengekomen en daarmee niet-ontvankelijk;
dat het gevraagde gesprek met de portefeuillehouder zal plaatsvinden op een nader te bepalen datum;
dat ingevolge artikel 9 van de Wegenwet een weg, die niet door het Rijk of provincie wordt onderhouden,
aan het openbaar van verkeer dient te worden onttrokken bij een besluit van de Raad van de gemeente;
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dat ter voorbereiding van de besluitvorming van de raad, dit besluit, met de daarop betrekking hebbende
stukken voor een periode van zes weken (art.3:11 en 3:16 Awb) ter inzage is gelegd waarbij aan
belanghebbenden de gelegenheid is geboden hun zienswijze naar voren te brengen;
dat wij gelet op artikel 3.4. Awb, de rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen afwegen;

b e s l u i t:

1.

Het fietspad tussen de Noordbargerstraat en de Winkelakkers ter hoogte van de parkeerterrein
van de Lidl aan de Noordbargerstraat te Emmen, kadastraal bekend gemeente Emmen, sectie D
nummer 12171, te onttrekken aan het openbaar verkeer conform de bij dit besluit behorende
tekening: 2016-05-ROI/VB;
2. De zienswijze niet-ontvankelijk te verklaren.
Vastgesteld in de openbare vergadering van 30 maart 2017.
de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

H.F. van Oosterhout

