Schriftelijke vragen CDA-fractie ex. Art. 37 RvO vernietiging bestemmingsplan fietspad en
reconstructie Zuiderzeestraatweg/Waterweg
Introductie:
Eind juni 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Uitvoeringsprogramma Verkeer
Steenenkamer. De uitvoering van de plannen is opgeknipt in de volgende fasen:

Op 19 oktober 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan "Fietspad en reconstructie
Zuiderstraatweg/Waterweg" vastgesteld. Tegen dit bestemmingsplan is beroep aangetekend, en op
19 augustus 2020 heeft de Raad van State het besluit omtrent vaststelling vernietigd.
De CDA-fractie heeft de volgende vragen aan het college:
1) Met de vernietiging is het vooralsnog niet mogelijk om met fase 1b aan te vangen. Het heeft
er alle schijn van dat dit nieuwe vertraging voor het project zal opleveren. Vragen:
a. Gaat het college het bestemmingsplan aanpassen, zo ja, wat is daarvoor de kortst
mogelijke termijn?
2) De reden voor de vernietiging is dat de Raad van State de appellant in het gelijk stelt als deze
aanvoert dat met het project een groter stuk van zijn terrein wordt herbestemd dan voor de
goede uitvoering van het project nodig is. Vragen:
a. Was dit specifieke bezwaar met overleg niet weg te nemen?
b. Is er tijdens de bestemmingsplanprocedure en/of tijdens de bezwaarprocedure
überhaupt overleg gevoerd met betrokkene, zo ja, waar is dat op stuk gelopen, zo
nee, waarom niet?
c. Is het college – bij een bevestigend antwoord op vraag 1 – voornemens de
bezwaarmaker bij de noodzakelijke aanpassing te betrekken?
3) Verkeerssituatie Zuiderzeestraatweg en Waterweg. De Zuiderzeestraatweg (traject
Vanenburgerallee – Waterweg) en – met name – de Waterweg (traject Zuiderzeestraatweg –
Hoornsdam) verkeren al langer in zeer slechte staat. Dit leidt tot overlast voor gebruikers
(gebruikscomfort, kans op schade) en aanwonenden (geluid ‘stuiterende’ vrachtauto’s en
landbouwvoertuigen). Vragen:
a. Zie het college mogelijkheden de overlast te verminderen middels
(nood)maatregelen aan de weg?
b. Zo ja, is het college bereid deze op korte termijn te nemen?
c. Is het college bereid als maatregel te overwegen het traject te ontlasten door de
afsluiting Steenenkamerseweg tijdelijk op te heffen? (Dit in lijn met wat de
gemeenteraad eerder heeft vastgesteld in de amendering van het pakket
maatregelen, namelijk de andere werkzaamheden eerst uit te voeren alvorens tot
afsluiting van de Steenenkamerseweg te besluiten)
De CDA-fractie verzoekt het college bovenstaande vragen schriftelijk te beantwoorden.
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