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Hierbij willen wij u informeren over de wijze waarop wij uitvoering geven aan uw motie.
Kader Motie ‘Vaart 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.
Uitvoering motie
Het college geeft op de volgende manier uitvoering aan uw motie.
Motiepunt 1; de knelpunten en gevaarlijke smalle doorgangen in kaart te brengen.
Diverse knelpunten zijn ons bekend. Het doe-team Grosthuizen heeft in 2019 samen met de
organisatie deze knelpunten in kaart gebracht. Wij hebben het bureau Unihorm opdracht gegeven
alle knelpunten en technische aspecten in kaart te brengen. Het doe-team Grosthuizen is momenteel
ook aan het verkennen welke bomen langs de vaarroute voor hinder in de doorvaarbaarheid zorgen.
Motiepunt 2; een raming te maken op de investering om deze knelpunten op te lossen;
Wij hebben bureau Unihorn gevraagd om een raming van de kosten en de haalbaarheid (i.v.m.
particuliere eigendommen) in kaart te brengen. Dit wordt in juni opgeleverd en vervolgens vertaald
in een verbeterplan, raming en plan van aanpak. Hierbij verkennen zij ook in hoeverre mogelijke
investeringen opwegen tegen de daadwerkelijke verbetering van de doorvaarbaarheid van de
vaarroute.
Motiepunt 3; Inzichtelijk te maken waar uitbreidingen van de huidige vaarroute mogelijk zijn;
Dit is eerder 2011 in kaart gebracht door het Recreatieschap. Wij nemen deze resultaten van dat
onderzoek mee in het hieronder genoemde raadsvoorstel zodra alle overige informatie bekend is.
Motiepunt 4; dit geheel als raadsvoorstel aan de raad aan te beiden in de raadsvergadering van 5 juli
2021. Zoals aangegeven is een extern bureau ingeschakeld om een raming op te stellen. Het is niet
haalbaar om in de raadsvergadering van juli met een volledig onderbouwd voorstel te komen. Wij
stellen daarom voor om de uitvoering van de motie in zijn volledigheid en door middel van een
raadsvoorstel, tijdens de raadsvergadering in september te behandelen. Tussentijds dienen wij op
voorhand wel een subsidie aanvraag in voor de provinciale subsidie 1.
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Uitvoeringsregeling waterrecreatie: uitbreiden vaarnetwerk voor de kleinere pleziervaart 2021.
(Subsidie)
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Knelpunten in
de vaarroute
N1.
N2.
N3.

N4.
N5.
N6.
N7.
N8.
n9.
Bewaken
kwaliteit van de
route

Beschrijving knelpunt

Gewenste situatie

2x lage verzakte brug geheel vernieuwen
Landhoofden onder nieuwe brug verwijderen
3a. Smalle brug met botenhuis in krappe bocht
3b. brug achter bobeldijk 83
3c. brug dierenbegraafplaats
Ondiep water (30cm) naast vaarwater niet of slecht aangegeven/ bebord

Vernieuwen bruggen?
landhoofden verwijderd
bord

Kruising met ondiepe (60cm) duiker van laagwatersloot slecht aangegeven/
bebord
Provinciale brug staat op instorten
Particuliere brug slecht laag en smal
Landhoofden verwijderen
Snoeien bomen, berkhout snoeien van bomen, dit staat niet op de plattegrond.

bord aanwezig met ‘let op
slechte doorvaarbaarheid’.
De duiker moet verlaagd
worden.
Deze brug is in het jaar 2020
verwijderd.
vernieuwen brug?
landhoofden verwijderd
Continue aandacht voor de
doorvaarbaarheid.

kosten

circa €500,-

Bijlage 1 Overzichten knelpunten- en actielijst ‘Vaart in Doorvaarbaarheid’, ontwikkeld door doe-team Grosthuizen en een ambtenaar van de gemeente.
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