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Naar aanleiding van uw raadsvergadering op 6 oktober geven wij u antwoord op de nog niet beantwoorde 
vragen die tijdens de raadsvergadering op 6 oktober zijn gesteld over de doorfietsroute. 
De beantwoording van de vragen is conform de stand van zaken op 6 oktober 2020. 
Op de vragen die zijn gesteld over de (subsidie) voor de tunnel en de eventuele snelheidsverlaging naar 
50 km per uur hebben wij uw raad ondertussen via het woordvoerdersoverleg van d.d. 11 januari 2021 
geïnformeerd. 
 
De raad is toegezegd een keuze te kunnen maken uit de verschillende varianten. 
De raad heeft de keuze uit meerdere varianten, maar mogelijk is de vorm waarin wij dit aan u voorleggen 
anders dan u had verwacht. Wij hebben de vier mogelijke varianten benoemd. Twee varianten waren niet 
uitvoerbaar binnen de kaders. De twee andere varianten hebben we uitgewerkt. Daarvan heeft de Noord-
Willemskanaal variant onze voorkeur. Dit is dan ook ons voorstel aan uw raad. Uiteindelijk neemt uw raad 
de definitieve beslissing. 
 
Waarom vraagt u om een financiële bijdrage terwijl eerder door het college is aangegeven dat de 
gemeentelijke bijdrage niet hoger dan €100.000,- wordt. 
Het klopt dat de toezegging is gedaan dat de financiële bijdrage van de gemeente niet meer dan 
€100.000 zou bedragen, daarbij is steeds aangegeven dat alleen bij eventuele extra 
veiligheidsmaatregelen boven de norm en het optimaal aansluiten van onze eigen fietspaden het mogelijk 
is dat nog een aanvullend krediet nodig is in een latere fase. De huidige gevraagde extra bijdrage van 
€57.000 is niet voor die doeleinden, maar naar onze mening gerechtvaardigd omdat het valt onder 
wegonderhoud (waar binnen de begroting middelen voor beschikbaar zijn gesteld). 
 
Uit de weginspecties en onze beheersystematiek blijkt dat er onderhoud moet plaatsvinden aan de 
Watermolendijk. De netto bijdrage van € 57.500,- is wel iets hoger dan het voorgeschreven onderhoud 
strikt genomen zou kosten. Maar voor de omvorming van de Watermolendijk naar een fietsstraat wordt 
een nieuwe deklaag aangebracht, wat resulteert in een langere levensduur. Hierdoor zijn de 
onderhoudskosten op de lange termijn lager. 
 
Welke aanvullende maatregelen worden genomen bij een keuze voor de Noord-Willemskanaal variant. 
De oversteek van de N386 bij de Watermolendijk is nog niet definitief uitgewerkt. Bij een keuze voor deze 
variant wordt de oversteek in overleg met de aanwonenden en gebruikers definitief ontworpen, waarbij wij 
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de aanbevelingen uit het rapport van VVN overnemen. Hierbij moet u onder andere denken aan een 
herinrichting van de omgeving en het verwijderen van uitzicht beperkende objecten zoals het 
brugwachtershuisje. 
 
Wij verwachten u met bovenstaande voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders 
 
O. de Jager RC MAC drs. M.J.F.J. Thijsen 
gemeentesecretaris a.i. burgemeester 
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