




Vries, 17 december 2018 
 
Geacht college, 
 
De fracties van Gemeentebelangen en de VVD hebben kennisgenomen van het 
collegebesluit dd 27 november 2018, om een koerswijziging in te zetten inzake de 
fietssnelweg. Tot nu toe een provinciaal initiatief. 
 
Het college heeft er nu voor gekozen om in dit project te participeren, daarmee is de 
fietssnelweg tevens een gemeentelijk project geworden. 
Het college noemt in een van de genomen besluiten met nadruk dat zij actief zullen 
participeren in het communicatie traject.  
Het college heeft ook in haar uitvoeringsprogramma en de begroting aangegeven dat 
burgerparticipatie hoog in het vaandel staat. Bij uitwerking van plannen worden inwoners, 
belanghebbende en belangstellenden betrokken. 
 
Het tracé van de fietssnelweg kent met name in onze gemeente een paar knelpunten. 
Daarnaast is er sprake van vele grondeigenaren dan wel aanwonenden waarvoor deze 
aanleg grote gevolgen heeft als het gaat om woongenot en verkeersveiligheid, zoals u 
terecht beschrijft in de kanttekeningen van het collegevoorstel. Ook de vereniging 
Dorpsbelangen Tynaarlo heeft al diverse malen haar ongenoegen geuit over het gebrek aan 
betrokkenheid. 
 
Er heerst nogal wat onrust over de fietssnelweg bij een deel van onze inwoners. En zoals u 
zelf ook noemt in uw collegebesluit, er zijn verschillende tegenstrijdige meningen hierover. 
Het college heeft het besluit genomen hiervan mede een gemeentelijk project te maken en 
als participant tevens hierin 100.000 euro gemeenschapsgeld te investeren.  
 
Onze fracties hebben de participerende opstelling en rol van het college in deze, tot nu toe 
gemist. De informerende bijeenkomsten werden belegd en toegelicht door de provincie, en 
onder verantwoordelijkheid van de provincie. Bent u het met ons eens dat de door de 
provincie belegde inloop en informatieronde uw college niet ontslaat van de verplichting 
van een participerende inwonersconsultatie, onder verantwoordelijkheid van uw 
college,  voor dit inmiddels tevens gemeentelijk project ?  
 
Vanuit uw indringend beleden participatievoornemen stellen wij u voor om onder uw 
verantwoordelijkheid zelf een openbare informatiebijeenkomst te organiseren, waarin de 
verantwoordelijke wethouder  de raad, onze inwoners, belanghebbenden, betrokken 
grondeigenaren, voor-en tegenstanders, informeert en consulteert over, in ieder geval: 
 
-Het project in zijn totaliteit 
-Nut en noodzaak, inclusief kwantitatieve en kwalitatieve onderbouwing van de 
fietssnelweg. 
-Het onderdeel Tynaarlo specifiek, het beoogd tracé en eventuele alternatieven 
-De wijze waarop de fietssnelweg kan worden aangesloten op bestaande fietsinfrastructuur. 
-De wijze waarop het college invulling gaat geven aan burgerparticipatie (bij het besluit 



over het plan, en bij de uitwerking van de plannen). 
 
Onze inwoners kunnen dan kennisnemen van de plannen, de onderbouwing en de 
afwegingen van het college. Als raad kunnen wij dan tevens kennis nemen van het 
draagvlak en eventuele op te lossen knelpunten die spelen in Tynaarlo, bij onze inwoners 
algemeen, en aanwonenden meer in het bijzonder. 
 
De fracties van Gemeentebelangen en de VVD verzoeken u om deze bijeenkomst spoedig in 
het nieuwe jaar te organiseren, in ieder geval tijdig en voorafgaand aan besluitvorming in 
de gemeenteraad.  
 
In afwachting van uw reactie, 
 
Namens de fracties van gemeentebelangen en de VVD 
Peter van Es en Nina Hofstra 
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