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Agendapunt: 16 
Onderwerp: Onttrekking Gernerweg aan de openbaarheid 
  
Commissie: 06-09-2010, nr. 12 
Raadsvoorstel: 29-06-2010, nr. 49 
  
Portefeuillehouder : dhr. E. Goldsteen, dhr. N.L. Agricola 
Beleidsterrein: Verkeer en vervoer 
Programma: beheer openbare ruimte 
  
Ter inzage (o.m.) : - Uitdraai verkeerstelling Gernerweg 


- Ingekomen brief Bel motivatie geluidsscherm 
  
Informant: H. Nijkamp 


E. H.nijkamp@dalfsen.nl 
T. (0529) 28 82 69 


 


 
Voorstel:
Uw raad wordt voorgesteld om de Gernerweg aan de openbaarheid te onttrekken.
 


 
Inleiding:
De percelen van de kaasfabriek Bel Leerdammer aan de Rondweg 9 en 11, Gernerweg 1 en 2 en de 
Wilhelminastraat 64 zijn gescheiden door een openbare weg, de Gernerweg. Deze weg is opgenomen in 
het bestemmingsplan. Hij staat niet opgenomen in de wegenlegger omdat het een weg binnen de 
bebouwde kom betreft.  
Het eerste deel van de Gernerweg vanaf de Wilhelminastraat is alleen toegankelijk voor fietsers en 
voetgangers. De ondergrond is eigendom van Bel Leerdammer B.V..  
De toegang vanaf de Rondweg is eigendom van de gemeente Dalfsen. De totale lengte van de weg 
bedraagt 113 meter. Het gedeelte dat aan de gemeente toebehoort bedraagt 41 meter. 
 
Bel Leerdammer B.V. heeft een onderbouwing ingediend voor de uitvoering van het geluidsscherm zoals 
aangegeven in de bouwaanvraag van december 2009. In deze onderbouwing wordt ook de veiligheid op 
en rondom het terrein onder de aandacht gebracht. Eén van de voorgestelde verbeterpunten van de 
veiligheidssituatie is het afsluiten van de Gernerweg. Deze brief is als bijlage toegevoegd. In de motivatie 
wordt ook aangegeven dat de kaaswinkel verplaatst wordt naar de Gernerweg 1. Voor klanten die per fiets 
komen wordt een ontsluiting gerealiseerd vanaf de Wilhelminastraat.  
 
De subjectieve onveiligheid ontstaat doordat vrachtwagens, zonder zicht op de Gernerweg, achteruit 
moeten rijden om het laadperron van de bedrijfshal, die in 2008 gerealiseerd is, te bereiken. Hierbij wordt 
de Gernerweg gekruist.  
 
De Gernerweg wordt veelvuldig gebruikt door met name fietsverkeer. De verkeerstelling uit 2006 geeft over 
een week 1850 fietsbewegingen weer. Gemiddeld is sprake van 264 fietsbewegingen per dag. (zie bijlage) 







 


 


 


  


 


   


 


 
Omgeving kaasfabriek 


 
 


Probleemstelling 
De veiligheid van de fietser komt op twee locaties in het geding. De eerste locatie is de aansluiting van het 
fietspad op de Wilhelminastraat. De automobilist heeft geen zicht op de fietsers die vanaf de Gernerweg de 
Wilhelminastraat op fietsen en andersom heeft de fietser weinig zicht op het verkeer in de 
Wilhelminastraat. Voor de aansluiting geldt de voorrangsregeling waarbij de fietser voorrang moet verlenen 
aan het verkeer op de Wilhelminastraat.  
 
Een tweede locatie waar de veiligheid van de fietsers te wensen over laat is de plaats waar de 
vrachtwagens achterwaarts de laadkuil benaderen. Hierbij kruist het vrachtverkeer de weg waar de fietsers 
rijden. Het zicht op de te kruisen weg is slecht. Hierdoor kan een onveilige situatie ontstaan. Tot nu toe zijn 
er geen ongevallen bekend en is hier sprake van subjectieve onveiligheid. Echter, bij ongevallen waarbij 
het gaat om de combinatie fietser/vrachtwagen kunnen de gevolgen vaak ernstig zijn. 
 
De onveiligheid kan opgeheven worden door onttrekking van de weg aan de openbaarheid. Hierdoor is de 
weg niet meer toegankelijk voor het verkeer. De fietsers moeten dan via een andere route naar de plaats 
van bestemming. 
 
Beleidskader en rol gemeente:
Op grond van de Wegenwet 1994 moet formeel onttrekking van de weg aan de openbaarheid plaatsvinden 
en kan niet worden volstaan met een verkeersbesluit. Daarom moet in dit geval een onttrekkingprocedure 
gevolgd worden. 
 







 


 


 


  


 


   


 


Een weg kan, volgens artikel 9 van de Wegenwet, aan het openbaar verkeer worden onttrokken bij een 
besluit van de raad van de gemeente, waarin de weg is gelegen. Het besluit wordt vervolgens meegedeeld 
aan Gedeputeerde Staten. 
 
Als gevolg van bestaande jurisprudentie moeten de volgende belangen bij onttrekking worden afgewogen: 


- er moet een dringende reden aanwezig zijn om tot onttrekking aan de openbaarheid te besluiten 
én het algemeen belang moet zich er niet tegen verzetten. 


- belangen van derden moeten niet te zeer worden geschaad. 
 
Afweging 
Is er een dringende reden aanwezig? 
Er is een toename van het bedrijfsverkeer ontstaan als gevolg van de uitbreiding van Bel. Doordat 
vrachtwagens achterwaarts de Gernerweg kruisen is het zicht op passerende fietsers/voetgangers zeer 
beperkt en is het risico op ongevallen beslist aanwezig. Door het onttrekken van de openbare weg wordt 
het risico op ongevallen weggenomen. Gelet hierop achten wij een dringende reden aanwezig om tot 
onttrekking over te gaan. 
 
Verzet het algemeen belang zich tegen de onttrekking? 
Alhoewel de weg veel wordt gebruikt door fietsers kan er gesteld worden dat er alternatieve routes 
(weliswaar langer) aanwezig zijn. Het belang van het voorkomen van ernstige ongevallen weegt voor ons 
zwaarder dan het moeten fietsen van een langere route.  
 
Worden de belangen van derden geschaad? 
Belangen van derden worden niet geschaad. 
 
Nadere onderbouwing 
Afsluiting draagt duidelijk bij in de veiligheid van de weggebruiker. 
Om het laadperron van de nieuwe fabriekshal te benaderen rijden de vrachtauto’s vanaf de Rondweg het 
terrein op om vervolgens links af voor de het kantoor te rijden waarna achterwaarts richting het perron 
wordt gereden. Hierbij wordt de Gernerweg, die tussen het oude en nieuwe gedeelte ligt, achterwaarts 
overgestoken. De chauffeur heeft op dat moment geen zicht op de verkeerstromen. Doordat er geen zicht 
is kan er een gevaarlijke verkeerssituatie ontstaan. De fietser behoort tot de zwakkere verkeersgroepen en 
een ongeval kan snel tot ernstig letsel leiden.  







 


 


 


  


 


   


 


Gernerweg               


1


2


9


 
Route vrachtverkeer (groen) / fietsverkeer (blauw) 


 
Door de afsluiting zal het doorgaande fietsverkeer om moeten rijden. Het ligt voor de hand om de routes 
die gevolgd kunnen worden, daar waar nodig, aantrekkelijker te maken en mogelijke obstakels of andere 
situaties die als negatief ervaren worden aan te passen. De kosten van de aanpassingen komen voort uit 
de onttrekking aan de openbaarheid.  
 
Voor fietsverkeer dat naar de te verplaatsen kaaswinkel wil wordt een nieuwe verbinding aangelegd waarbij 
de ingang aan de Wilhelminastraatzijde komt. Dit is gevisualiseerd onderstaande tekening. 


Gernerweg               


1


2


9


11


64


 
blauw vlak is de nieuwe locatie van de kaaswinkel met 


de nieuwe toegang (groen) voor fietsverkeer. 
   
 







 


 


 


  


 


   


 


 
 
Alternatieven:
Er is eerst gezocht naar een alternatieve oplossing op het terrein zelf. Noordelijk van de nieuwe hal 
beschikt Bel over een beperkte strook grond. De ruimte op de noord-west hoek is echter te beperkt om 
doorgang te bieden aan het fietsverkeer. De strook biedt daarom geen perspectief. 
De gemeente kan ook een verkeersbesluit nemen waarbij een verbodsbord voor fietsers (C1) en 
voetgangers (C16) wordt geplaats met onderschrift “uitgezonderd bestemmingsverkeer”. Het probleem dat 
zich hierbij aandient is de handhaving van het verbod. Handhaving moet hierbij door derden (politie) 
plaatsvinden. Door prioritering van werkzaamheden zal de daadwerkelijke handhaving beperkt 
plaatsvinden. Dit alternatief heeft dan ook geen voorkeur. 
 
Zienswijzen:
Het ontwerpraadsvoorstel en ontwerpraadsbesluit zijn van 28 april 2010 tot en met 25 mei 2010 ter inzage 
gelegd. Gedurende deze periode kon een ieder zijn zienswijze tegen de ontwerpen indienen. Er zijn slechts 
twee zienswijzen ingediend. Voor de reactie op de zienswijzen en zienswijzen zelf wordt verwezen naar 
bijgevoegde nota van zienswijzen. 
 
Financieel kader:
N.v.t.
 
Communicatie:
Het voornemen tot onttrekking van de Gernerweg aan de openbaarheid is gepubliceerd in Kernpunten 
zodat men in de gelegenheid is gesteld zienswijzen in te dienen (gedurende vier weken ).  
Direct belanghebbenden zijn schriftelijk geïnformeerd (Wilhelminastraat : oneven 41 – 81a, even 54 – 68 
en Brethouwerstraat oneven 1 – 11). 
Het besluit publiceren in Kernpunten. 
Het besluit meedelen aan Gedeputeerde Staten conform Wegenwet artikel 9. 
Het besluit meedelen aan degene die zienswijzen hebben ingediend. 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
mr. W.P.M. Urlings drs. H. Zwart 
 








 


 
 
                               RAADSBESLUIT 


De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 juni 2010, nummer 49; 
 
overwegende de veiligheid van de weggebruiker van de Gernerweg en de belangen van diezelfde 
weggebruiker en de ingebrachte zienswijzen; 
 
gelet op de toename van de verkeersbewegingen van het vrachtverkeer op het fabrieksterrein van Bel 
Leerdammer; 
 
gelet op het feit dat een weg, volgens artikel 9 van de Wegenwet, onttrokken kan worden aan het openbaar 
verkeer, bij een besluit van de raad van de gemeente, waarin de weg is gelegen; 
 
 
 
  b e s l u i t : 
 
 
tot het onttrekken van de Gernerweg aan de openbaarheid. 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 27 september 
2010. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,              de plaatsvervangend griffier,   
mr. W.P.M. Urlings             H.J. van der Woude  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





