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M O T I E 2016-07-09f 
Onderwerp: Fietsbrug Urkervaart (VJR pag. 21) 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 04-07-2016 
gehoord de beraadslagingen, 

overwegende dat 
1. een fietsbrug over de Urkervaart tussen de brug Nagelerweg en de brug Hannie 

Schaftweg door diverse politieke partijen wenselijk wordt geacht; 
2. de fiets een technologische ontwikkeling heeft doorgemaakt, waardoor deze voor 

een grote en diverse groep verkeersdeelnemers aantrekkelijk(er) is geworden, 

van mening dat 
1. dat een fietsbrug over de Urkervaart: 

• een snellere verbinding vanuit Emmeloord-West naar het bedrijventerrein 
biedt; 

• stimuleert dat gebruik wordt gemaakt van de fiets en daarmee de stikstof- en 
C02-uitstoot in met name het centrum wordt beperkt; 

• minder verkeersdruk geeft op de verkeersbewegingen vanuit het centrum 
richting Nagelerweg en andersom; 

2. het ontwikkelingsperspectief biedt voor wonen en werken voor het te 
herstructureren gebied aan de overkant (Industrieweg), de directe zuidkant van 
de Urkervaart; 

3. een onderzoek wenselijk is naar de constructiemogelijkheden, consequenties en 
kosten van een dergelijke brug; 

4. dit onderzoek mogelijk gedaan kan worden en een uitdaging kan zijn, voor 
studenten van een hogeschool of universiteit, 

draagt het college op 
1. een onderzoek te laten uitvoeren naar een nieuwe fietsbrug over de Urkervaart 

voor wat betreft 
• de consequenties; 
• de (duurzame) constructie/vormgeving; 
• de kosten; 
• en geschikte verbindingslocaties; 

2. Dit onderzoek bij voorkeur te laten uitvoeren door studenten van een hogeschool 
of universiteit; 

3. de raad over de resultaten van dit onderzoek te rapporteren in maart 2017 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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