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ADVIES
1.

De raad voorstellen om het gemarkeerde gedeelte van de Boltweg aan het openbaar verkeer onttrekken zodra
de nieuwe weg in gebruik is genomen, conform bijgevoegd raadsvoorstel
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Voorstel
1. Het op de kaart met blauw en groen gemarkeerde gedeelte van de Boltweg aan het openbaar verkeer
onttrekken zodra de nieuwe weg in gebruik is genomen.
Samenvatting
In het kader van de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum wordt de hoogwatergeul Wanssum omgelegd en
wordt een deel van de Oude Maasarm gereactiveerd. Dit conform het Gebiedsplan Ooijen-Wanssum en het
Provinciaal Inpassingsplan. Onderdeel van deze plannen is het gedeeltelijk onttrekken aan het openbaar
verkeer van de Boltweg om plaats te kunnen maken voor een dijk.
Beoogd resultaat
Onttrekking aan het openbaar verkeer van het op de kaart met blauw en groen gearceerde gedeelte van de
Boltweg ten behoeve van de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.
Argumenten
In het kader van de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum wordt de hoogwatergeul Wanssum omgelegd en
wordt een deel van de Oude Maasarm gereactiveerd. Dit conform het Gebiedsplan Ooijen-Wanssum en het
Provinciaal Inpassingsplan. Door het openstellen van de Oude Maasarm ontstaat er een nieuwe waterkundige
situatie die om nieuwe beschermingsmaatregelen vraagt. Om bescherming tegen het water te bieden worden
onder andere nieuwe dijken aangelegd. Ter hoogte van de huidige Boltweg zal een van deze nieuwe dijken
worden gerealiseerd. Deze nieuwe dijk zal parallel komen te lopen met de Boltweg.
Om deze dijk te kunnen realiseren is in 2014 een ruilovereenkomst gesloten tussen de Provincie Limburg en
een bewoner in de directe omgeving. De percelen sectie E, nummer 1432(ged.) en 1433 zijn daarbij in
eigendom verkregen door de provincie Limburg. De percelen sectie E, nummer 1409 (ged.) en 1410 (ged.) zijn
daarbij in eigendom verkregen door de bewoner in de directe omgeving. Op de percelen sectie E, nummer
1432 (ged.) en 1433 zal de nieuwe dijk worden gerealiseerd. Uit artikel 12.05 van deze ruilovereenkomst volgt
dat zorg zal worden gedragen voor de verplaatsing van de Boltweg volgens bijgevoegde tekening door het
projectbureau Ooijen-Wanssum.
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Om uitvoering te kunnen geven aan deze overeenkomst zal het met blauw en groen gearceerde gedeelte van
de Boltweg aan het openbaar verkeer moeten worden onttrokken zodra de nieuwe weg in gebruik is genomen.
Risico’s
N.v.t.
Kanttekeningen
N.v.t.
Communicatie
Het besluit wordt gepubliceerd en is integraal openbaar.
Financiële gevolgen
De kosten voor het nieuwe aan te leggen stuk Boltweg komen voor het projectbureau Ooijen-Wanssum.
Personele/organisatorische gevolgen
N.v.t.
Juridische gevolgen
Het besluit is vatbaar voor bezwaar en beroep.
Rechtmatigheid
Overeenkomstig geldige wet- en regelgeving.
Bijlagen
Overzichtstekening 201411310
Tekening gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
Naslagwerk
N.v.t.
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Besluit van de raad
Gemeenteblad 2020, nummer
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De raad van Venray,

gelezen het advies van B en W,
gelezen het advies van de commissie,
besluit:
Het op de kaart met blauw en groen gemarkeerde gedeelte van de Boltweg aan het openbaar
verkeer te onttrekken zodra de nieuwe weg in gebruik is genomen.
Aldus besloten in de openbare vergadering van 22 september 2020.

, voorzitter

, raadsgriffier

