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Actualisatie bebouwde komgrenzen inzake de Wegenverkeerswet

VOORSTEL

:

Voorgesteld wordt om het huidige komgrensbesluit in te trekken en de
voorgestelde bebouwde komgrenzen vast te stellen op grond van de
Wegenverkeerswet.

VOORGESTELD
BESLUIT

:

Op grond van artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994 worden de grenzen van de bebouwde kommen
van een gemeente vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad. Aansluitend dienen de bebouwde
kommen vanuit artikel 27 van de Wetenwet separaat te worden vastgesteld door Gedeputeerde Staten.
De bebouwde komgrenzen zijn met name verkeerskundig van belang, maar geven ook andere taakvelden
duidelijkheid over de grens van de bebouwde kommen in de gemeente.
Huidige komgrensbesluit
Voor de laatste keer zijn in 1996 de bebouwde komgrenzen voor de gemeente Bedum vastgesteld.
Destijds vond de beschrijving van de komgrenzen plaats door middel van geprojecteerde contourlijnen.
In de praktijk is gebleken dat deze wijze van beschrijving buiten in het veld ertoe kan leiden dat er niet
altijd duidelijkheid is over de exacte locatie van deze grenzen. Met name omdat de komgrenzen in de
gemeente Bedum ook gelden inzake de Boswet, conform raadsbesluit 17 septermber 1965, geniet het
voorkeur om de komgrenzen op een dusdanige manier vast te leggen dat in het veld de grenzen duidelijk
zichtbaar zijn.
Komgrenzen
Voorgesteld wordt om alle bebouwde komgrenzen opnieuw vast te stellen. Dit is nodig omdat de
geprojecteerde contourlijnen zijn vervallen en er nu voor is gekozen om als grenzen zoveel mogelijk
natuurlijke overgangen, zoals watergangen, begroeiingen en perceelsgrenzen te hanteren.
Daarnaast hebben zich ten opzichte van de vaststelling in 1996 de volgende wijzigingen voorgedaan:
- in Onderdendam zijn na de herinrichting van het dorp (opstellen plannen en uitvoering
gezamenlijk door de gemeente Bedum en provincie Groningen) bijna alle komgrenzen een klein
stukje verschoven;
- in Bedum zijn ten gevolge van uitbreiding de nieuwbouwlocaties Uilennest (west) en Ter Laan
IV (oost) toegevoegd. Tevens is het industriegebied (zuid) uitgebreid;
- in Noordwolde zijn de bebouwde komgrenzen ter plaatse van de wegen nagenoeg ongewijzigd
gebleven;
- in Zuidwolde hebben zich minimale verschuivingen van de komgrenzen voorgedaan.
De voorgestelde komgrenzen zijn op de bijgevoegde kaarten ingetekend.
Advies provincie en politie
Ingevolge artikel 48, juncto artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het
Wegverkeer (BABW) moet, voordat het besluit tot vaststelling genomen wordt, met het openbaar
lichaam dat het beheer over de weg voert en eigenaar is van de weg overleg worden gevoerd. De
provincie heeft recent ingestemd met de voorgestelde komgrenswijzigingen.
Wel werd er nog een opmerking door de provincie geplaatst dat na de aanleg van de nieuwe rondweg de
bebouwde komgrenzen wederom aangepast moeten worden, en de vraag werd gesteld of het niet
raadzamer is om te wachten tot na de aanleg van de nieuwe rondweg. De bebouwde komgrenzen zijn
echter een belangrijke input voor de vaststelling van de gemeentelijke wegenlegger. Naar verwachting
zal deze eind dit jaar gereedkomen. Hierom is het niet raadzaam dit proces te vertragen door te wachten
op de aanleg van de nieuwe rondweg.

Daarnaast is ingevolge artikel 48, juncto artikel 23 van het BABW overleg gevoerd met de daartoe
gemachtigde medewerker verkeersadvisering van de Politie Noord-Nederland. Deze laatstgenoemde
heeft eveneens ingestemd met de voorgestelde komgrenzen.
Verzoek provincie
In het kader van de Wegenwet stelt Gedeputeerde Staten de komgrenzen vast. De vaststelling hiervan is
van belang voor de gemeentelijke wegenlegger. Voorgesteld wordt om bij Gedeputeerde Staten het
verzoek in te dienen de komgrenzen voor de gemeente Bedum vast te stellen overeenkomstig het
raadsbesluit. Zodra het raadsbesluit zes weken ter inzage heeft gelegen, wordt voorgesteld dit verzoek te
versturen.
Inspraak / Communicatie / Burgerparticipatie:
Een besluit inzake de bebouwde komgrenzen is een verkeersbesluit, dat ook gepubliceerd dient te
worden. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na dagtekening van dit besluit een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij uw raad. Het verkeersbesluit wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website
en in de Noorderkrant.
Voorstel
Wij stellen u voor te besluiten dat het huidige komgrensbesluit wordt ingetrokken en de voorgestelde
komgrenzen vast te stellen.
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