
 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN (artikel 37 RvO) 

(schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd. Bij de vragen wordt 
aangegeven of schriftelijk of mondelinge beantwoording wordt verlangd) 
 

 
Van (naam raads l id )  ChristenUnie (Frans Nederstigt) 

  
Aan  De voorzitter van de raad 
  

  
Onderwerp :  Fietspad Roodemolenpolder 

 
  
Inged iend d .d .   23 februari 2018 
  
Verzoekt  mondel inge/  

schr i f te l i jke  beantwoord ing  
Schriftelijk 

  

  
Datum doorgezonden aan 

col lege/over ige  raadsleden 

door  gr i f f ie :  

23 februari 2018 

  

  
Inhoud  schr i f te l i jke  vraag  

Op de website van de Teylinger van donderdag 22 februari valt te lezen dat het fietspad 
in de Roodemolenpolder er voorlopig nog niet komt omdat de verwerving van benodigde 
gronden meer tijd vraagt. Volgens de betrokken ambtenaar is ‘op voorhand niet aan te 
geven hoe lang dit gaat duren’ 
(https://www.deteylinger.nl/nieuws/algemeen/37212/voorlopig-nog-geen-fietspad-door-
roodemolenpolder).  

 

De discussie over de aanleg van het fietspad duurt inmiddels al rond de tien jaar (en 
volgens de gemeentelijke website mogelijk zelfs al veel langer). De in de berichtgeving 
voorgestelde tijdwinst voor fietsers varieert van 1 minuut tot 1 minuut 30 voor inwoners 
uit delen van Voorhout-Oosthout die op de fiets naar het Rijnlands Lyceum of naar 
station Sassenheim moeten. In het onderzoek dat in 2011 werd gebruikt wordt 
gesproken van rond de 850 gebruikers per dag: 

(https://www.teylingen.nl/Ondernemers/Bouwen_en_vestigen/Bestemmingsplannen/Bes
temmingsplannen_Teylingen/Fietspad_F446_00_Roodemolenpolder)  
 
De ChristenUnie heeft op zich weinig bezwaar tegen uitstel van de aanleg van het 
fietspad. Liever ziet de ChristenUnie zelfs dat de aanleg helemaal wordt stopgezet. De 
ChristenUnie maakt zich echter wel zorgen over de hoeveel tijd en geld die inmiddels 
gemoeid is met de voorbereidingen voor het fietspad. Daarom de volgende vragen: 

 
 

1. De ChristenUnie ziet graag een overzicht van de gemaakte kosten voor dit 

project vanaf 2008 tot nu, inclusief het aantal uren zijn gestoken in de 
voorbereiding voor de aanleg van dit fietspad. Daarvoor zou de ChristenUnie 
graag de volgende onderverdeling zien: 

a) De uren ambtelijke capaciteit zoals die intern zijn verantwoord 
(bijvoorbeeld op tijdschrijfcodes) en direct of indirect zijn toegeschreven 
aan de voorbereidingen voor de aanleg van dit fietspad (projectleider, 
projectadviseurs zoals juristen) en de informatievoorziening aan de raad. 

b) De kosten voor de externe inhuur van adviseurs die betrokken waren bij 
de voorbereidingen voor de aanleg van het fietspad. 

c) De kosten die gemaakt zijn voor het vervaardigen van rapporten, 

onderzoeken, ontwerpplannen, brochures. 
d) De kosten die gemaakt zijn voor het organiseren van externe 

bijeenkomsten, bewonersavonden, informatieavonden e.d. 
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e) De kosten die gemaakt zijn voor juridische ondersteuning bij het 

verwerven van de gronden. 
f) De kosten die gemaakt zijn voor het daadwerkelijk verwerven van de 

gronden. 
 

2. Wat is op dit moment de status van de subsidietoekenning van de provincie voor 
het aanleggen van het fietspad? Is bij de provincie verlenging bedongen van de 
realisatietermijn? Tot wanneer loopt die termijn? 

 
3. Is het College het eens met de ChristenUnie dat, zeker als aanleg van het 

fietspad nog langer op zich laat wachten, het niet langer realistisch is om de 
aanleg nog te baseren op een rapport uit 2011 (de Behoefte en Variantenstudie 

F446 van Oranjewoud)? 
 

 
Datum antwoordbeslu i t  co l lege :       
 

 
Antwoord co l lege :  

 
[Herhaa l  de  vragen en  gee f  daaronder  he t  an twoord  van het  co l l ege  aan ]  

 

Vraag 1: 
Antwoord 1: 
 
Vraag 2: 
Antwoord 2: 
 

Vraag 3: 
Antwoord 3: 
 
Etc. 
 
 

 

 
Datum afhandel ing  raadsvergader ing :       
 

 
Bi j lagen: 
 
 
 

  
 


