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MOTIE 2020-06-14za

Onderwerp: Perspectiefnota - Onderhoud gemeentelijke buitenwegen

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 29 juni 2020
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. de perspectiefnota bezuinigingen aankondigt v.w.b. het onderhoud aan de gemeentelijke 

wegen in ons buitengebied.
2. verschillende oorspronkelijke erf-ontsluitingswegen in onze gemeente niet meer berekend zijn 

op de gewijzigde omstandigheden omtrent het hedendaagse gebruik daarvan;
3. de gemeente al verschillende te smalle wegen succesvol hebben aangepast door toepassen 

van bermbeton of grastegels;
4. een incidenteel ingestelde reservering 'verharding buitenwegen’, ingesteld voor bermbeton, 

reeds vorig jaar leeg was,

van mening dat
1. de vaak te smalle wegen overlast betekenen voor de aanliggende bermen;
2. dit tot onaanvaardbare verkeersonveilige situaties leidt m.n. voor het langzaam verkeer, zoals 

schoolgaande kinderen;
3. verbreding van deze wegen d.m.v. grasbetonblokken of bermbeton gebleken is een goede 

oplossing te zijn;
4. te smalle wegen leiden tot extra onderhoud aan de bermen,

verzoekt het college
1. in de begroting 2021-2024 incidenteel geld uit te trekken om voor de komende jaren weer 

mogelijkheden te creëren om daar waar nodig via prioritering erf-ontsluitingswegen veiliger en 
beter berijdbaar te maken;

2. dit nader uit te werken in het dit jaar nieuw op te stellen GVVP

en gaat over tot de orde van de dag.
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