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Geachte heer Baltes,
ln uw brief van 19 mei 2017 stelde u een aantal vragen over de fietsbrug Linde. Deze
vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraaq 1
Klopt het dat de provincie tegenstander is van het zogenaamde dubbelgebruik van het
bestaande ecoduct?

Antwoord 1
Nee, maar tijdens de aanleg en de bouw van het Ecoduct zijn destijds andere
keuzes gemaakt.

Vraag2
Zo ja, welke (ecologische) argumenten heeft u hiervoor?

Antwoord 2
Niet van toepassing.

Vraao 3
Zijn er wat u betreft andere alternatieven denkbaar dan het aanleggen van een aparte
(veel duurdere) fietsbrug?
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Antwoord 3
Die keuze is aan de gemeente. De aanleg van een veilige fietsverbinding
langs de Linderweg is de autonome bevoegdheid van de gemeente
De Wolden.
Hoogachtend
Gedeputeerde Staten van Drenthe,
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VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE
STATENFRACTIE DRENTHE

Onderwerp: schriftelijke vragen ex. Art. 41 RVO, Fietsbrug N48 gemeente de Wolden

Emmen, 19 mei 2017

Geachte heer van Aartsen,
Hedenochtend vernamen wij in het DvhN (zie bijlage) over de situatie m.b.t. de fietsbrug over de N48
in de gemeente de Wolden. In dit artikel staat vermeld dat de provincie tegen de aanleg van een
fietspad is op het bestaande ecoduct. Als één van de argumenten wordt genoemd de mogelijke komst
van wolven en edelherten die niet samen zouden gaan met fietsers.

Naar aanleiding hiervan hebben wij aan u de volgende vragen:
1. Klopt het dat de provincie tegenstander is van het zgn. dubbelgebruik van het bestaande
ecoduct?
2. Zo ja, welke (ecologische) argumenten heeft u hiervoor?
3. Zijn er wat u betreft nog andere alternatieven denkbaar dan het aanleggen van een aparte
(veel duurdere) fietsbrug?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van de VVD,

Johan Baltes

Bijlage, Dagblad van het Noorden, 19 mei 2017

