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Aan              : De raad 

Van             : College van B&W 

Onderwerp  : Vaart in doorvaarbaarheid 

Datum        : 22 juli 2021 

Documentnr  : D21.008886 

Zaaknummer : ZK21001108 

 

Kader Motie ‘Vaar in doorvaarbaarheid (T21000014) 

De motie (T21000014) van de raad genaamd ‘vaart in de doorvaarbaarheid’ met daarin het verzoek aan het college 
om;  

1. de knelpunten en gevaarlijke smalle doorgangen in kaart te brengen;  

2. een raming te maken op de investering om deze knelpunten op te lossen;  

3. inzichtelijk te maken waar uitbreidingen van de huidige vaarroute mogelijk zijn;  

4. dit geheel als raadsvoorstel aan de raad aan te beiden in de raadsvergadering van 5 juli 2021. 

 

Op 2 juni jl. 2021 hebben wij u  via de raadsbrief geïnformeerd hoe wij invulling geven aan de motie en over het 

voornemen om u in september een investeringsvoorstel voor te leggen. 

 

Wat hebben we tot nu toe gedaan? 

We hebben Unihorn de opdracht gegeven om de geïdentificeerde knelpunten te analyseren. Uit dit onderzoek blijkt 

dat de kosten fors hoger zijn dan oorspronkelijk geraamd. Daarnaast hebben we de provinciale 

subsidiemogelijkheden onderzocht. De kansen op een provinciale subsidie op sommige onderdelen lijken groot.  

Tijdens een vaarexpeditie begin juli met het doe-team Grosthuizen,  de provincie en het Recreatieschap zijn er nog 

een paar extra knelpunten in beeld gekomen. Deze extra knelpunten worden momenteel door Unihorn onderzocht. 

 

Vanwege de te verwachten fors hogere kosten, het extra onderzoek én de afhankelijkheid van provinciale subsidie, 

volgt een investeringsvoorstel niet in september maar op een later moment. 

 

Vervolg stappen 

We brengen alle knelpunten in beeld zodat u een compleet overzicht heeft en u een weloverwogen besluit kunt 

nemen. Wij gaan op voorhand, voor alle geïdentificeerde en (nog te identificeren) knelpunten, een subsidie bij de 

provincie aanvragen. Zodra onze subsidie aanvraag, of een gedeelte hiervan, gehonoreerd wordt, komen wij bij u 

terug met een compleet investeringsvoorstel.  

De provincie informeert ons uiterlijk 16 weken na het verstrekken van de indieningstermijn (31 augustus 2021) over 

de beslissing op onze subsidieaanvraag. Dit betekent dat we u begin 2022 een investeringsvoorstel kunnen 

aanbieden. Als er eerder duidelijkheid is over de subsidieverstrekking, dan komen wij eerder bij u terug.  

 

In de tussentijd gaan wij, samen met het doe-team Grosthuizen, het Hoogheemraadschap en het Recreatieschap, 

verder aan de slag met het verbeteren van de doorvaarbaarheid van de vaarroute. Zo worden er bijvoorbeeld diverse 

informatieborden langs de route geplaatst. Daarnaast gaan we verkennen hoe het groen onderhouden kan worden 

zodat de doorvaart niet belemmerd wordt.  


