
Beantwoording schriftelijke vraag 

Onderwerp: Beantwoording vragen inzake Boterdiep Wz.

Portefeuillehouder: Stefan van Keijzerswaard

Datum beantwoording: 31 januari 2023

Datum indienen vraag/vragen: 10 januari 2023

Vragensteller: Kristel Rutgers

Fractie: CDA

Aan de gemeenteraad

De namens bovengenoemde fractie op grond van het reglement van orde van de gemeenteraad 
gestelde vraag/vragen betreffend bovenvermeld onderwerp beantwoorden wij als volgt.

Vraag 1a
In uw beantwoording op onze schriftelijke vragen van 4 september 2022 geeft u aan het belang in te 
zien van het voorkomen van teleurstelling en het belang van helder maken van kaders, tijdpad en 
verwachtingen. Bent u het met ons eens dat het voor aanwonenden en gebruikers van het Boterdiep 
Wz dan teleurstellend is dat het uitgewerkte tijdpad op uw eigen projectpagina pas op 20 december is 
aangepast en er nu alleen te lezen is dat de aanbesteding in Q1 of begin Q2 2023 zal plaatsvinden? 

Antwoord:
Ja dat zijn we met u eens. Deze stap achten wij echter nodig om kwaliteit te kunnen realiseren.

Vraag 1b
Tot 20 december leefde men in de veronderstelling dat de gunning van het werk al in november had 
plaatsgevonden had en er te lezen was dat de uitvoering zou starten in november of december 2022.

Antwoord:
Helaas bleek deze planning toch te optimistisch. De achterliggende reden zetten wij bij de 
beantwoording van vraag 3 verder uiteen.
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 Vraag 2
Waarom is er niet actief gecommuniceerd over de opgelopen vertraging?

Antwoord:
Over de opgelopen vertraging is actief gecommuniceerd met de klankbordgroep. De nieuwsbrief van 
december is gepubliceerd op de gemeentelijke website. Door miscommunicatie is de nieuwsbrief niet 
gemeld in de gemeentelijke mededelingenrubriek van de Ommelander.

Vraag 3
Wat is de oorzaak van de vertraging ? 

Antwoord:
Door wijzigingen in het ontwerp van de riolering en de oeverconstructie moest het bestek aangepast 
worden. Ook heeft het overleg met het Waterschap over de natuurvriendelijke oever meer tijd 
gevraagd dan was voorzien.  Zie hiervoor ook de nieuwsbrief op de gemeentelijke website.

Vraag 4
Hoe reëel is de nu geschetste tijdlijn ? Er is te lezen dat de aanbesteding en de uitvoering mogelijk 
beiden in Q2 2023 zijn. Is er sprake wensdenken ? 

Antwoord:
Volgens de huidige inzichten is dit realistisch. Ons streven is om zo snel als mogelijk te starten met de 
uitvoering.

Vraag 5
In het persbericht over de Molenweg en het Boterdiep Zz lezen wij dat de uitvoering van de plannen 
zal plaatsvinden in Q1 2024 en dat voorkomen wordt dat de weggedeelten tegelijkertijd met de het 
Boterdiep Wz zijn afgesloten. Mogen we er dan vanuit gaan dat de werkzaamheden aan het Boterdiep 
Wz in 2023 zijn afgerond? 

Antwoord:
Ja, volgens de huidige inzichten lukt dat.

Vraag 6
Bent u op de hoogte van de staat van het wegdek aan het Boterdiep Wz? Voetgangers en fietsers 
lopen nu in onze ogen gevaar op letsel. Is er bij de gemeente schade van personen, woningen of 
voertuigen gemeld ? 

Antwoord:
Bij ons zijn geen meldingen van schade bekend. Wel is bij ons gemeld dat er gevaarlijke gaten/kuilen 
zitten in de puinverharding. Voor de kerst hebben we de puinverharding nog opnieuw geprofileerd 
maar door de vorstperiode in december en het natte weer begin januari is de situatie snel 
verslechterd.  

Vraag 7
Bent u bereid aanpassingen te doen zodat de situatie per direct veilig is ?

Antwoord:
Wij erkennen dat de situatie ver van wenselijk is. De puinverharding  wordt opnieuw geprofileerd en 
ter plaatse van de aansluitende wegen wordt de puinverharding vervangen door bestrating. 
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Vraag 8
Sinds welke datum is er al sprake van de tijdelijke “lapmiddelen” voor deze weg? Is dit al enkele 
jaren? 

Antwoord:
In 2021 en Q2 van 2022 zijn de distributienetten voor Water en Elektra in opdracht van Waterbedrijf 
Groningen en Enexis vervangen. Tijdelijk is er op de sleuf een puinverharding aangebracht.

Vraag 9
U geeft aan dat  er voor de “gewenste  natuurvriendelijke oevers” door specialisten een beheerplan is 
opgesteld (aanleg en onderhoud). Op uw projectpagina staat dat de voorbereidingen bijna klaar zijn 
en in uw beantwoording van onze schriftelijke vragen lezen wij dat er ambtelijke overeenstemming is 
met Waterschap Noorderzijlvest. In uw laatste nieuwsbrief geeft u aan te verwachten dat het 
bestek/contract in december 2022 is afgerond. Is dit gelukt? Is er formele goedkeuring van het 
Waterschap?

Antwoord:
De vergunningaanvraag is in december bij het Waterschap ingediend, uitsluitsel wordt eind januari 
dan wel begin februari verwacht.

Vraag 10
Is het aanbestedingstraject inmiddels gestart? Zo ja, wanneer?

Antwoord:
Naar verwachting start de aanbesteding eind januari.

Wij nemen aan u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

P.P.M. van Vilsteren, H.J. Bolding,
Gemeentesecretaris Burgemeester


