
  
 
Datum: 1 juli 2018 
Betreft: Schriftelijke vragen over het onderzoek ontsluitingsweg van Blokzijl 
conform artikel 39 reglement van orde 
 
Geacht college, 
 
Afgelopen vrijdag waren de raad en het college in Blokzijl uitgenodigd bij de Haringparty van 
de Business Club Steenwijkerland. Met muziek en de nieuwe haring erbij was het aan de Kolk 
zoals het hoort te zijn, erg gezellig. Tijdens de feestelijkheden passeerden een aantal grote 
voertuigen de Kolk en reden daarna door de Brouwerstraat. Vanaf onze locatie was het 
welbekende probleem direct zichtbaar: het past net (niet). 
 
In de raadsvergadering van 10 november 2015 heeft de gemeenteraad unaniem een motie 
aangenomen (2015/75) om onderzoek te doen naar een ontsluitingsweg van Blokzijl. Het 
verzoek was om hier voor 30 maart 2016 op te reageren. 
 
Deze reactie bleef echter uit tot de raadsbrief van 12 december 2017, ruim 2 jaar na 
aangenomen motie. In deze raadsbrief staat geschreven dat de bureaustudie in 2017 wordt 
afgerond en dat de startnotitie in het voorjaar van 2018 wordt voorgelegd. Inmiddels is het 
juli, volop zomer, en heeft de raad nog geen uitkomsten of een voorstel gezien. Laat staan 
dat de inwoners van Blokzijl verder geholpen zijn. 
 
Met de toenemende overlast en mogelijke schade aan het erfgoed van Blokzijl (gebouwen 
etc.)  is D66 van mening dat we na 2½ jaar wachten er wel wat vaart achter mogen zetten 
om serieus aan de slag te gaan met het onderzoek. 
 
Dat roept bij D66 de volgende vragen op: 
 

1. Heeft het college volgens punt 1 van de motie contact gehad met andere overheden, 
provincie(s) etc. en wat heeft dit opgeleverd? 
 

2. Is de geplande startnotitie inmiddels afgerond?  
 

3. Zo ja, waarom heeft de raad deze nog niet ontvangen?  
 

4. Zo nee, waarom heeft het college de raad hierover niet geïnformeerd? 
 

5. Wanneer denkt het college de startnotitie aan de raad te kunnen voorleggen? 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Emmy Elgersma 
Thom de Vries 
Fractie D66 


