
Afwijzen verzoek onttrekken

openbaarheid Nansumerweg in

Holwierde

Collegebesluit: 1/6

Vergadering: 20 oktober 2015

Het college van de gemeente Delfzijl;

gelet op het bepaalde in de artikelen 9 en 11 van de Wegenwet;

gelet op het Delegatiebesluit 2013, bekend gemaakt op 25 juli 2013 en in werking getreden op 26 juli

2013;

overwegende dat de bewoner van de Nansumerweg 13 te Holwierde verzocht heeft het pad over zijn

perceel te onttrekken aan de openbaarheid;

besluit:

1. het pad  nabij de Nansumerweg 13 in Holwierde, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende

tekening met nummer Z-15-061959, niet aan de openbaarheid te onttrekken,

2. dit besluit met bijbehorende tekening  zes weken  ter inzage te leggen en dit besluit bekend te

maken  overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht middels

Aldus besloten in de vergadering van 20 oktober 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl,

de heer P. Leeuw de heer G. Beukema

secretaris burgemeester

M  O  T  I  V  E  R  I  N  G  :

1.er moeten dringende redenen aanwezig zijn om tot onttrekking aan de openbaarheid te besluiten

Verzoeker heeft aangegeven, dat zijn paarden één keer mishandeld zijn. Het onttrekken van het pad

aan de openbaarheid zal niet voorkomen dat zijn paarden niet meer mishandeld kunnen worden. Ook

wanneer het pad niet openbaar is, kunnen mensen zich de toegang tot de weilanden verschaffen.

Onttrekken van het pad aan de openbaarheid verandert niets aan die situatie. Daarnaast is aangegeven

dat het gezin zich niet veilig voelt door het openbare pad dat over hun perceel loopt. Het onttrekken

van het pad aan de openbaarheid zou dit onveiligheidsgevoel weg kunnen nemen, maar ook hier geldt

weer dat onbevoegden zich altijd op het terrein toegang kunnen verschaffen.

1.het algemeen belang moet zich er niet tegen verzetten/belangen van derden moeten niet te zeer

worden geschaad

Vanuit een aantal inwoners van Nansum en ook Holwierde is aangegeven, dat dit pad openbaar toe-

gankelijk moet blijven. Dit pad heeft een historische meerwaarde voor de omgeving. Dit blijkt uit de

ruilverkaveling. Hierbij is aangegeven, dat dit pad historische waarde heeft en behouden moet worden

als openbaar pad.

Daarnaast geven zij aan dat veel bewoners gebruik maken van dit pad om 's avonds een ommetje te

maken en om de hond uit te laten. Het algemeen belang verzet zich dus tegen een eventuele onttrekking

aan de openbaarheid. De betreffende brief met handtekeningenlijst is volledigheidshalve toegevoegd.
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