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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde inzake verkeerssituatie Lheebroek

Geachte heer Tuin,

ln uw brief, ingekomen op 29 september20l6, hebt u een aantalvragen gesteld over
de verkeerssituatie Lheebroek. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.
Zoals is aangegeven in uw brief is er een impasse tussen de gemeenten Westerveld
en Midden-Drenthe over de oplossingsrichting voor de verkeersonveilige situatie voor
het fietsverkeer op de Mussels.
Vanwege deze verkeersonveilige situatie heeft de provincie Drenthe vorig jaar beide
gemeenten een financiële bijdrage toegezegd voor de aanleg van een fietspad. Vanuit
eenduidigheid en herkenbaarheid voor de verkeersdeelnemers is daaraan de voorwaarde gesteld dat de voorgenomen maatregeltussen beide gemeenten is afgestemd.

Vraaq 1
ls het college van Gedeputeerde Staten bekend met deze informatie en impasse?
Antwoord 1
Ja, bovengenoemde mpasse is ons bekend. Hierover is zowel ambteliik als
bestuurlijk gesproken met beide gemeenten.
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Vraaq2a
Welke mogelijkheden ziet het College om een rol te spelen in het nader tot elkaar
laten komen van de twee gemeenten én bewoners?
Antwoord 2
Vanwege de bovengenoemde mpasse heeft de gemeente Midden-Drenthe
onlangs gevraagd om een bemiddelende rol van de provincie. Gedeputeerde
Brink heeft richting de gemeente al aangegeven deze bemiddelende rol op
zich te willen nemen. Met de gemeente Westerveld wordt contact opgenomen
of zijzich ook kan vinden in bemiddeling.

Vraaq 2b
ln welk opzicht is het College bereid om zich samen met de betrokken partijen in te
spannen voor een duurzame en breed gedragen oplossing.

Antwoord 2b
ln opdracht van het college zal gedeputeerde Brink in overleg met alle betrokkenen gaan voor een duurzame oplossing, waar veel maatschappelijk
draagvlak voor is.
Hoogachtend,
Gedeputeerde

van Drenthe,

ã¡--secretaris

wa.coll.

voorzitter

Aan de heer J. Tichelaar
Postbus 122
9400 AC Assen
Geachte heer Tichelaar,
Onlangs kwam de fractie een bericht onder ogen aangaande de verkeerssituatie om en nabij de
Mussels ter hoogte van Lheebroek. Uit berichtgeving kort voor het zomerreces bleek dat er tot
dusver van een duurzame oplossing, waar zowel de gemeenten Midden-Drenthe en Westerveld als
inwoners uit het gebied zich naar zouden kunnen schikken, geen sprake is.
Deze impasse en discussie over de verkeersveiligheid en de daarmee samenhangende inpassing van
de infrastructuur bestaat reeds jaren. Daarom zou het naar de mening van D66 niet onverstandig
lijken wanneer het college van Gedeputeerde Staten poogt bij te dragen aan het creëren van een
oplossing van dit probleem.
Onze fractie heeft op basis van het bovenstaande de volgende vragen:
1. Is het college van Gedeputeerde Staten bekend met deze informatie en impasse?
2. a. Welke mogelijkheden ziet het college om een rol te spelen in het nader tot elkaar laten
komen van de twee gemeenten én bewoners?
b. In welk opzicht is het college bereid om zich samen met de betrokken partijen in te
spannen voor een duurzame en breed gedragen oplossing?
Met vriendelijke groet,
Fractie D66 Drenthe
Jordy Tuin

