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Voorstel

onderwerp

Onttrekking aan het openbaar verkeer van een gedeelte van de Neutronenweg in
Nieuwkoop
Het college van burgemeester en wethouders stelt de Raad voor het volgende te
besluiten:
In te stemmen met het onttrekken van een gedeelte van de Neutronenweg te Nieuwkoop
aan het openbaar verkeer, zoals op bijgevoegde tekening aangegeven, op basis van
artikel 9, lid 1 van de Wegenwet.
Samenvatting voorstel/doel:
Er is een grote vraag naar bedrijfsgrond in Nieuwkoop. De gemeente wil graag voldoen
aan deze vraag, zodat plaatselijke bedrijven met de bijbehorende werkgelegenheid
kunnen worden behouden voor de gemeente en plaatselijke bedrijven niet in hun groei
worden beperkt. Eén van de mogelijkheden voor dit soort bedrijven is de 3e uitbreiding
van het Industriepark in Nieuwkoop, waarvoor op dit moment de planvoorbereiding
plaatsvindt. Dit is echter geen oplossing voor alle bedrijven, aangezien een groot
gedeelte al is gereserveerd voor bepaalde bedrijven en de procedures nog enige tijd
vragen.
Er is op dit moment nog circa 6.000 m2 uitgeefbare grond op de 2e uitbreiding van het
Industriepark in Nieuwkoop. Deze grond is gelegen aan de Neutronenweg. Het opheffen
van een gedeelte van deze weg in combinatie met de uitgeefbare grond biedt voldoende
ruimte voor de verplaatsing van een bedrijf en de uitbreiding van een ander bedrijf.
Het is bij uitvoering van dit plan noodzakelijk dat een gedeelte van de huidige
Neutronenweg wordt onttrokken aan het openbaar verkeer. Dit houdt in dat er geen
verkeer meer mogelijk is op de Neutronenweg. Deze onttrekking moet worden geregeld
op basis van de Wegenwet. De gemeenteraad is in dit geval bevoegd gezag.
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Keuzes en bijbehorende argumenten:
Het bedrijf H.W. van der Peet is gevestigd aan de Transportweg in Nieuwkoop. Dit bedrijf
heeft schriftelijk zijn visie op het onttrekken van de Neutronenweg gegeven. Daarnaast
hebben de betrokken wethouders gesproken met de heer Van der Peet over dit
onderwerp.
Van der Peet is van mening dat:
•

het in- en uitrijden wordt bemoeilijkt;

•

er geen alternatief meer is bij verkeersopstoppingen;

•

wachtende trailers niet meer op de Neutronenweg kunnen staan; deze trailers
zullen op andere, verkeersonveilige locaties worden geparkeerd.

De wegbreedten van het industrieterrein zijn in principe zodanig dat er met vrachtwagens
kan worden in- en uitgereden. Het in- en uitrijden wordt echter wel minder optimaal dan in
de huidige situatie, waarbij de Neutronenweg direct tegenover de in- en uitrit van hun
parkeerplaats ligt.
Er is sprake van een parkeerverbodszone op het industrieterrein. Het is daardoor niet
toegestaan op de weg te parkeren. Uit het overleg van Van der Peet blijkt dat het
tegenoverliggende bedrijf Balvert Transport veelvuldig op de weg parkeert. Het
handhavend optreden tegen het fout parkeren zou een belangrijke verbetering inhouden
voor de huidige situatie en de situatie bij het opheffen van de Neutronenweg. Er zouden
daardoor veel minder tot geen verkeersopstoppingen optreden. Daarnaast is
geconstateerd dat er trailers tijdelijk op de Neutronenweg worden geparkeerd. Dit is niet
toegestaan.
Wij concluderen dat de door H.W. van der Peet ingebrachte mening niet dusdanige
argumenten bevat dat het voorstel voor onttrekking niet kan worden ingediend.
Burgemeester en wethouders van Nieuwkoop
De secretaris,
de burgemeester,

T.C. van Waes

D.M. Boogaard
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Toelichting

Inleiding
Er is in 2006 een raadsvoorstel opgesteld om de Neutronenweg in Nieuwkoop ‘te
onttrekken aan het openbaar verkeer’. Dit houdt in dat er geen verkeer meer mogelijk is
op de Neutronenweg. Deze onttrekking moet worden geregeld op basis van de
Wegenwet. De gemeenteraad is in dit geval bevoegd gezag; de wetgeving over het
dualisme heeft hierin geen wijziging gebracht.
Besluitvorming
Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwkoop heeft op 23 november
2006 besloten een besluit over dit voorstel aan de nieuwe gemeenteraad over te laten.
Onttrekkingsbesluit
De huidige Neutronenweg moet in het kader van de gronduitgifte worden opgeheven.
Deze weg heeft op dit moment slechts een beperkte verkeersfunctie; de
verkeersintensiteiten zijn laag. De aan de Neutronenweg gevestigde bedrijven blijven ook
in de toekomst bereikbaar via de Energieweg. De bedrijven en andere gebruikers van het
Industriepark hebben ook een goed alternatief bij de afsluiting van de Neutronenweg,
namelijk via de Atoomweg en Bedrijfsweg. De Neutronenweg zou in de toekomst een
functie vervullen bij het ontsluiten van de aan deze weg uit te geven kavels. Deze functie
vervalt met de uitgifte aan slechts twee kavels, die via de Energieweg en de
Transportweg worden ontsloten.
De onttrekking leidt in slechts een zeer beperkt aantal gevallen tot een beperkte
omrijbeweging. Het betreft eigenlijk alleen verkeer tussen bedrijven op het Industriepark.
Voor het overige verkeer is er geen sprake van een omrijbeweging.
Er is op dit moment sprake van een parkeerverbodszone op het gehele Industriepark,
dus ook op de Neutronenweg zelf en op de alternatieve route van de Atoomweg. Dit
houdt in dat er niet mag worden geparkeerd op de openbare weg, uitgezonderd in
parkeervakken. Er zijn op de Neutronenweg en Atoomweg geen parkeervakken
aangegeven. Dit houdt in dat er geen parkeergelegenheid verloren gaat bij de onttrekking
van de Neutronenweg en dat de alternatieve route via de Atoomweg vrij is van
geparkeerde voertuigen. Er is bij de beoordeling van de bouwplannen van bedrijven op
het Industriepark ook gekeken of de plannen voldoen aan de gemeentelijke
parkeernormen en de situatie voor laden en lossen. De eis van parkeren en laden en
lossen op eigen terrein is daarmee realistisch. De inritten hebben een voldoende breedte,
zodat in- en uitrijden bij de reguliere wegbreedte mogelijk is. De Neutronenweg behoeft
daarin dus geen functie te vervullen.
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Gelet op het vorenstaande zijn er ons inziens geen belemmeringen voor de onttrekking
van de Neutronenweg aan het openbaar verkeer.
Belanghebbenden worden in het kader van de onttrekkingsprocedure in staat gesteld
bezwaar te maken.
Advies verkeerscommissie
Het onderwerp is op 4 april jl. besproken in de gemeentelijke verkeerscommissie, waarin
ook de politie en brandweer zitting hebben. Van der Peet is van mening dat de
verkeersveiligheid vermindert door het onttrekken van de Neutronenweg. De politie heeft
een andere mening daarover; de politie ziet geen aanleiding om te weg niet te onttrekken
in verband met de gevolgen voor de verkeersveiligheid. Er zijn voldoende alternatieven.
De brandweer heeft aangegeven dat de huidige bluswatervoorziening bereikbaar moet
blijven of dat er een alternatieve bluswatervoorziening moet worden gerealiseerd.
Planning
De gronduitgifte is gepland voor het voorjaar van 2007. Het is niet mogelijk op dit moment
een exacte datum te geven.
Advies
Het college stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met het onttrekken aan het
openbaar verkeer van een gedeelte van de Neutronenweg te Nieuwkoop.
Bijlagen
Brieven van H.W. van der Peet

