




Geacht college van burgemeester en wethouders, 
 
Op 17 december hebben de VVD en Gemeentebelangen een brief geschreven waarin er werd 
aangedrongen om een openbare bijeenkomst over de fietssnelweg vanuit de gemeente te 
organiseren. Op 30 januari, ruim 6 week na de brief over de fietssnelweg en 1 dag nadat de provincie 
een informatieavond over de fietssnelweg heeft gehouden ontvangen wij van u antwoord. 
 
Hierin geeft u aan dat een door de gemeente georganiseerde informatieavond geen meerwaarde 
heeft aan de geplande informatieavonden vanuit de provincie. In de beantwoording geeft u 
eveneens aan dat er tijdens de informatieavond van 29 januari dieper wordt ingegaan op de door de 
VVD en Gemeentebelangen benoemde aandachtspunten. Echter is de informatie avond inmiddels 
geweest en zijn de vragen vanuit de brief van 17 december niet behandeld of konden door politieke 
lading niet beantwoord worden tijdens de informatieavond. De vragen die nog zijn blijven liggen en 
waar de VVD en Gemeentebelangen nog graag een antwoord op zien zijn de volgende: 
 

- Waarom organiseert het college niet zelf een openbare bijeenkomst waarin de 
verantwoordelijk wethouder, de raad, de inwoners, belanghebbenden, betrokken 
grondeigenaren en voor- en tegenstanders informeert? 

- Wat is het draagvlak voor het creëren van een fietssnelweg in de gemeente Tynaarlo? 
- De wijze waarop het college invulling gaat geven aan burgerparticipatie, zowel bij de 

uitwerking van het plan als de besluitvorming? 
- Wat is de nut en noodzaak, inclusief kwantitatieve en kwalitatieve onderbouwing van de 

fietssnelweg? 
- Het onderdeel Tynaarlo specifiek, waar komt de fietssnelweg op gemeentegrond, en wat zijn 

de alternatieven? 
- De wijze waarop de fietssnelweg kan worden aangesloten op de bestaande infrastructuur? 
- Er wordt €100.000 gemeenschapsgeld geïnvesteerd, dit is een vaststaand bedrag aldus de 

wethouder op de informatieavond van 29 januari.  
o Wat zijn de beheerskosten wanneer de fietssnelweg er eenmaal ligt? 

 
In afwachting van uw reactie, 
 
Namens de fracties van de VVD en Gemeentebelangen, 
Nina Hofstra en Hilde Kamminga  
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