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Informatienota ontsluitingsweg rond Blokzijl informeren
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Informatienota
Inleiding
Tijdens de raadsvergadering van 10 november 2015 is een motie aangenomen om de haalbaarheid
van een ontsluitingsweg rond Blokzijl te onderzoeken. Met deze informatienota willen wij u informeren
over de stand van zaken.
Kernboodschap
In overleg met Plaatselijk Belang Blokzijl en op basis van oude onderzoeken uit het archief hebben wij
een eerste onderzoek gedaan. Dit leverde nog niet de gewenste informatie op. Daarom hebben wij
een adviesbureau opdracht gegeven om een bredere bureaustudie uit te voeren.
De bureaustudie naar de ontsluitingsweg rond Blokzijl leidt tot een startnotitie. Deze startnotitie geeft
niet alleen inzicht in de kosten en de subsidiestromen, maar geeft ook inzicht in wat er bij komt kijken
als besloten wordt tot (een nader onderzoek naar) de aanleg van een ontsluitingsweg. Zo wordt in
beeld gebracht met welke planologische aspecten er rekening moet worden gehouden en welke
procedures doorlopen moeten worden.
Consequenties voor de gemeente
n.v.t.
Communicatie
Plaatselijk Belang Blokzijl houden wij op de hoogte over de uitvoering van de motie en de uitkomst
van het onderzoek. Wij gaan nog in overleg met meerdere overheidsinstanties. Zo gaan wij in gesprek
met de provincie Overijssel om de mogelijkheden binnen de omgevingsvisie te bespreken. Met de
provincie Flevoland gaan wij in gesprek, omdat zij vaarwegbeheerder is van het Vollenhoverkanaal.
Tot slot gaan wij met de waterschappen in gesprek: de oostelijke oever wordt beheerd door het
waterschap Drents Overijsselse Delta en de westelijke oever door het waterschap Zuiderzeeland.
Vervolg
Dit jaar wordt de bureaustudie afgerond. Volgend voorjaar leggen wij de startnotitie aan u voor.
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Besluit
Beslispunt 1
Het college besluit de raad met deze informatienota te informeren over de voortgang en uitvoering
van de motie ‘onderzoek ontsluitingsweg Blokzijl’.
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