
 

 

Schriftelijke vragen van de fractie van de CDA Zuidplas 

(Art.40 reglement van orde) 

Betreffende Snelfietsroute F20 

 

 

Mede naar aanleiding van de informatieavond voor bewoners van Zuidplas op 23 september in het Van 

der Valk hotel te Nieuwerkerk aan den IJssel, zijn er bij onze fractie vragen ontstaan die wij graag 

beantwoord zien. 

 

 

1. Vanuit Moordrecht zijn er 920 handtekeningen overhandigd. Waarom is de keuze gemaakt om een 

informatieavond alleen in Nieuwerkerk te organiseren? 

 

2. Hoeveel aanmeldingen zijn er in totaal binnengekomen voor de informatieavond? 
 

3. Hoeveel mensen hebben de informatieavond bijgewoond? 

A. Fysiek 

B. Digitaal 

 

4. Op welke manieren zijn omwonenden uitgenodigd? 

 

5. Op welke manieren zijn overige belanghebbenden uitgenodigd dan wel geïnformeerd? 

 

6. Wanneer worden alle gestelde vragen beantwoord en hoe wordt dit gecommuniceerd? 

 

7. Hoe kijkt het college terug op de inwoners bijeenkomst? 

 

8. Tijdens de avond werd er gesproken over 'flinke consequenties' als de raad van Zuidplas      

     geen snelfietstracé in de gemeente wilt, welke consequenties zijn dat ? 

 

Tijdens de informatieavond werd er alleen voor het Moordrechts gedeelte een klein stukje alternatieve 

route voorgesteld, “Het hoedje”.  

 

9. Welke alternatieve routes worden momenteel onderzocht zoals de opdracht van de  

      raad was? 

 

10.  Graag een overzicht van straten en reacties van de benaderde omwonenden en belanghebbende van 

alle tot nu toe onderzochte alternatieve routes. 

 

11. Hoeveel van het door de raad vastgestelde budget voor onderzoek is inmiddels besteed aan; 

A. Veiligheid Oost- en West Ringdijk 

B. Alternatieve routes 

 

12. Tijdens de informatieavond werd er voorgesteld dat de naam “Doortraproute” eigenlijk beter     

      zou passen dan de term Snelfietsroute. Kan het college deze mogelijke naamswijziging  

      nogmaals duiden? 

 

Tijdens de informatieavond werd er voorgesteld om trottoirs aan te leggen en de parkeerplaatsen aan de 

Oost - en West Ringdijk zoveel als mogelijk te handhaven. Het onderzoeksteam kon beamen dat zij op 



 

 

de hoogte is dat de gronden aan de Oost- en West Ringdijk in eigendom zijn van, dan wel gepacht 

worden door, bewoners.  

Als de gemeente geen eigenaar of pachter is van de gronden heeft zij ook geen zeggenschap over deze 

gronden/parkeerplaatsen. 

 

13. Wordt er serieus overwogen om deze gronden te onteigenen of de pacht overeenkomsten te     

      ontbinden? 

 

14. Een van de vragen vanuit de aanwezigen op de informatieavond was of onderzoeksbureau Antea ook 

mee zou dingen naar de aanbesteding voor het aanleggen van de fietsroute. Deze vraag werd niet 

ontkennend beantwoord door Antea. Graag duidelijkheid hierover. 

 

15. Nadat het onderzoek is afgerond, wat zijn dan de vervolgstappen? 

 

 

Beantwoording graag schriftelijk. 

 

Hartelijk dank, 

Namens de CDA fractie,  

 

Benno de Ruiter 


