
 

Raadsvergadering d.d. 19 februari 2008 agendapunt 8  
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 29 januari 2008 
 
Onderwerp:   Aanvraag krediet Fietsroute Plus Eelde/Paterswolde - Groningen  
 
Portefeuillehouder:   H.H. Assies 
Behandelend ambtenaar: E.G.S. Moreu 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 932 
E-mail adres:   e.g.s.moreu@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:  Een krediet beschikbaar stellen van € 1.062.000,-  voor realisatie van 

de Fietsroute Plus Eelde/Paterswolde - Groningen  
 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   bestek en tekeningen (ter inzage) 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

Fietsroute Plus: 
In de nota “De fiets in de regio” is de fietsroute Eelde/Paterswolde – Groningen aangemerkt als een 
fietsroute Plus. Een fietsroute Plus moet aan een aantal eisen voldoen, waaronder voorgeschreven 
minimale breedtes, een gesloten verharding bij voorkeur van beton, fietspad in de voorrang met 
uitzondering van/bij rotondes, het beschikbaar zijn van schuilmogelijkheden in de vorm van bijvoorbeeld 
abri’s en het maken van inritconstructies ter plaatse van aansluitende wegen binnen de bebouwde kom. 
De huidige fietsroute Eelde/Paterswolde – Groningen voldoet hier niet aan. 
 
De fietsroute Plus Eelde/Paterswolde – Groningen betreft het traject vanaf De Braak (Hoofdweg) in 
Eelde-Paterswolde tot aan de rotonde Ter Borchlaan (Groningerweg) te Eelderwolde. In totaal een traject 
van ongeveer 4 km lang. Het fietspad wordt dubbelzijdig aangelegd. 
Naar aanleiding van het succesvolle project Fietsroute Plus tussen Assen en Vries en het 
aanbestedingsvoordeel op dit traject, heeft de Regiovisie Assen-Groningen een bijdrage toegezegd van  
€ 760.000,- om het fietspad tussen Eelde-Paterswolde en Groningen nu ook in te richten conform de 
eisen van Fietsroute Plus. Voorwaarde is dat het werk in 2007 wordt aanbesteed en in 2008 wordt 
afgerekend. Om die reden heeft de aanbesteding reeds  in december 2007 plaatsgevonden. 
 
Naast het opwaarderen van het fietspad worden ook de bushaltes opgewaardeerd volgens de nieuwe 
richtlijnen voor toegankelijkheid ten behoeve van minder validen en ouderen. Ook worden er te zijner tijd 
nieuwe abri's geplaatst. Dit in het kader van het Halteplan Drenthe. 
 
Rioleringswerkzaamheden: 
Onder de te verbeteren fietspaden ligt riolering. Aangaande deze riolering krijgen we vaak klachten over 
het functioneren. Dit was voor ons aanleiding om betreffende riolering met de camera te inspecteren. Uit 
deze inspectie blijkt dat vervanging van de riolering wenselijk is, mede gelet op het feit dat de vernieuwde 
fietspaden naar verwachting de eerste tientallen jaren geen onderhoud behoeven. Het betreft het 
gedeelte vanaf de rotonde Ter Borchlaan te Eelderwolde tot aan de kruising met De Meerweg te 



 

Paterswolde.  
De vervanging van de riolering is inmiddels door u behandeld. Op 22 januari jl. heeft u voor het 
investeringsprogramma riolering 2008 een krediet gevoteerd van € 1.530.180. Hierin zit  inbegrepen de 
vervanging van voornoemde riolering tot een bedrag van € 620.000. 

Vervolgprocedure 

Nadat u het krediet beschikbaar heeft gesteld zal de gunning van het werk aan de aannemer zo spoedig 
mogelijk plaats vinden.  
Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen zal er een informatiebijeenkomst worden belegd voor 
de direct belanghebbenden, waarbij de met de uitvoering belaste personen zullen worden voorgesteld en  
de planning van de werkzaamheden zal worden gepresenteerd.  

Financiële consequenties 

Bij dit besluit zijn de volgende kosten van toepassing: 

Beschrijving  Kosten  BTW  Incid./Struc. 
Uitvoeringskosten Fietsroute Plus € 1.062.000,00 € 198.740,00 i  
  
Voor deze kosten bestaat de volgende dekking: 

Op grond van   Dekking  Incid./Struc. 
Fietsbeleidsplan (4130181)   € 100.000,00 i  
Reserve Wegen (521000001)  € 142.000,00 i  
Bijdrage Regiovisie  € 760.000,00 i  
Bijdrage vanuit plan Ter Borch (G.10.01.03.04.1)  €   60.000,00 i  
  

Toelichting op de dekking 
Door de in de toekomst aan te leggen vaarverbinding van Ter Borch naar het Paterswoldse  meer, moet 
de riolering langs de Groningerweg worden aangepast. Deze aanpassing wordt nu al meegenomen. Om 
die reden is een bijdrage (€ 60.000) vanuit de exploitatie van Ter Borch gerechtvaardigd. 

Gevraagd besluit 

Een krediet beschikbaar stellen van € 1.062.000,-  voor realisatie van de Fietsroute Plus 
Eelde/Paterswolde - Groningen  
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
J. Rijpstra, burgemeester. 
 
 
mr. P. Post, secretaris. 
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