
 

 

 

Raadsvergadering Westerveld, d.d. 2 maart 2021 

Inbreng in eerste termijn bij agendapunt 1.10  

Voorstel Fietsimpuls Drenthe 

 

Voorzitter, 

Het debat zoals we dat op 16 februari hier voerden over het voorstel van het College in het 

kader van de fietsimpuls Drenthe blonk niet uit door grote helderheid. Dat lag natuurlijk 

lag grotendeels aan de (te) snelle voorbereiding. Ik ben blij dat we het debat vandaag toch 

in redelijke helderheid kunnen afronden. 

De fractie van Progressief Westerveld is groot voorstander van de bevordering van het 

fietsverkeer. Dat we daartoe een element uit het GVVP lichten en alvast op voorhand 

behandelen, voordat we in juli het geheel aan voorstellen met financiële onderbouwing 

kunnen beschouwen, is jammer, maar de reden, die de wethouder daarvoor heeft 

(namelijk de provinciale bijdrage vanuit de Fietsimpuls Drenthe) is legitiem. De brief van 

het College van 23-02 met een nadere toelichting op de financiële kant van het verhaal, 

heeft ons overtuigd. Wij stemmen dan ook in met het voorstel, en hopen dat de provincie 

in deze over de brug komt. 

In het debat van 16 februari heb ik aandacht gevraagd voor de duurzame aanbesteding van 

het project. De wethouder zei in reactie daarop: “…. De vragen over het biobased circulair 

beton heb ik beantwoord. Dat nemen we mee. We gaan ook nog kijken naar andere 

duurzame mogelijkheden. Ik geef u helemaal gelijk dat we daar zeker naar kunnen kijken 

omdat het hier een fietspad betreft…”  Met deze toezegging van de kant van de 

wethouder, gaat mijn fractie er van uit dat bij de aanbesteding duurzaamheid en 

circulariteit een belangrijke rol zullen spelen (conform de al vaker vastgelegde 

gemeentelijke doelstellingen) en dat over het resultaat van de zoektocht naar zo’n 

circulaire werkwijze t.z.t. aan de raad verslag gedaan zal worden.  

Tenslotte, voorzitter, vragen wij ook nu weer aandacht voor de precisie in de formulering 

van de besluitpunten. We snappen wat er bedoeld wordt in besluitpunt 1, dus we laten het 

passeren, maar het te nemen besluit is ‘een krediet van 550.000 Euro beschikbaar te 

stellen’, dus de woorden ‘verzoeken wij u om’ hadden beter weggelaten kunnen worden. 


