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Raadsvragen CDA n.a.v. ingekomen stuk 2006 dd. 18 mei jl.;
brief van LTO-Noord en Cumela aan GS dhr. Olthof

Datum waarop de vraag is gesteld

31 mei 2022

Termijn beantwoording is 1 week voor technische en maximaal 2 weken voor politieke vragen.
Portefeuillehouder
Afdeling
Inleiding
In de beantwoording van onze raadsvragen op 14 maart staat: ”We gaan samen met LTO, Cumela en
de dorpsraad Opperdoes een brief sturen richting GS en PS over deze situatie. Hierin zullen wij de
suggestie doen om dit project te koppelen aan het project ‘herinrichting kruispunt N239’ bij
Agriport. Wellicht kan de provincie tijdelijk landbouwverkeer toestaan op (een deel van) de N239.”
Toestaan van landbouwverkeer op (een deel van) de N239 is inderdaad een tijdelijke verbetering
maar het lost het probleem wat ontstaat door het ontbreken van een parallelweg op de laatste
twee kilometer naast de N240 niet geheel op. Hetgeen waar diverse politieke partijen, LTO Noord
en de dorpsraad Opperdoes steeds om verzoeken: het doortrekken van die parallelweg naast de
N240. Een project wat de laatste jaren in de zgn. iMPI gewijzigd is van fase; uit de beantwoording
van onze vragen van 18 mei 2018 blijkt bijvoorbeeld dat de plannen al heel concreet waren.
De brief van LTO-Noord en Cumela aan de gedeputeerde gaat in op dit probleem. Zij hebben samen
een onderzoek laten uitvoeren om de noodzaak voor het doortrekken van de parallelweg te
onderstrepen. Ook doen zij de suggestie om tot de realisatie van de parallelweg, landbouwverkeer
op de N240 toe te staan.
1.

Is ons college nog voornemens om samen met LTO-Noord, Cumela en de dorpsraad een
brief richting GS en PS te sturen, of vervangt ingekomen stuk 2006 dit voornemen?

antwoord

2.

Indien een gezamenlijke brief nog aan de orde is, kan het toestaan van
landbouwverkeer op de laatste twee kilometer van de N240 tot de kruising met de N239
toegevoegd worden? (Dit als tijdelijke oplossing tot het realiseren van een parallelweg.)

Antwoord

3.

Is het mogelijk, aangezien ingekomen stuk niet aan het college of de raad van onze
gemeente gericht is, om van ons college de reactie van GS op ingekomen stuk 2006 te
ontvangen? (Bijvoorbeeld via een informatienota.)

Antwoord

4.

Is het mogelijk om in vervolg daarop informatie te ontvangen van de mogelijke
(alternatieve) acties die ons college kan ondernemen n.a.v. de reactie op de twee in de
brief genoemde suggesties? (Bijvoorbeeld via een informatienota.)

Antwoord

