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Onderwerp: Fietsroute Plus Groningen-Leek

gemeente Leek

Provincie Groningen
Postbus 610
97OO AP GRONINGEN

Contactpersoon: R.Antonides

Leek, tT frKT,zfilfi

Geachte college,

Op 10 oktober 2018 hebben wij uw brief ontvangen met kenmerk 2018-066.6291411A.18, aan-
gaande Fietsroute Plus Groningen-Leek.

Indeze brief geeft u aan dat de door de gemeente Leek gewenste noordvariant € 3,5 miljoen
duurder is dan de zuidvariant. Vanuit de provincie Groningen zijn er volgens u onvoldoende
middelen om deze duurdere noordvariant mogelijk te makil. In de brief geeft u aan dat het vast-
houden aan de noordvariant door ons college tot consequentie kan hóben dat de beschikbare
middelen voor de ntidvaiant door u ingezet gaan worden voor andere provinciale ambities. U
vraagl of wij ons dat realiseren.

In reactie hierop geven wij het volgende puntsgewijs aan:
1. Het college van Leek kiest inderdaad voor de noordelijke variarrt. Deze variant biedt een

goede ontsluiting van ennaaÍ Westpoort en op termijn naar het Zernike en Zuidhorn.
Voorts kan deze route goed gecornbineerd worden met de aan te leggen zonnewal.

2. Daar er nu al een reguliere fietsroute aan de zuidkant van de A7 hgl, zien wij het nut en
noodzaak niet in om hier een grote hoeveelheid overheidsmiddelen in te steken.

3. Wij herinneren u er aan dat ook de stuurgroep Fietsroute Plus Groningen-Leek in meerder-
heid de voorkeur heeft uitgesproken voor de noordvaiarfi. Ziehet verslag van de stuur-
goep van 11 januari 2018.

4. Het lijkt erop dat uw keuze bepaald wordt door de op dit moment beschikbare middelen.
V/ij kijken vooral naar een goede ontsluiting voor de fietsers van Leek en omgeving via
Oostwold en Hoogkerk naar de westkant e.v. van de stad Groningen. Hiervoor zijn wij
zelfs bereid onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeenteraad (inclusief ARHI-pro-
cedure) om de helft van het ontbrekende bedrag beschikbaar te stellen.

5. Indien u, gelet op onze keuze voor de noordvanant, meer tijd gaaï nemen om de u ontbre-
kende extra benodigde middel en aan te vullen, dan begrijpen wd dat. Ook als dat tot gevolg
heeft dat de aanleg van de Fietsroute Plus later tot uitvoering komt.

Tot slot, als uw college de keuze maakt om de te besteden of de zuidelijke route
door te zetten, dan is dat een keuze van 6llege. Deze keuZë:na(en wij nadrukkelijk niet.
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Wij vernemen graag uw besluit.
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