
 
 
 
 
 
 
Hoogeveen, 1 februari 2018 
 
Onderwerp: Schriftelijke vragen ex art 41 RvO Rondweg Hollandscheveld 
 
Geachte voorzitter, 
 
Toelichting: 
Op dinsdag 23 januari is in dorpscentrum ’t Anker een inloopavond gehouden over de aanleg 
van de rondweg Mr Cramerweg – Langedijk – Rieghoogtendijk. Naar aanleiding daarvan heeft 
D66 een aantal vragen.  

1. We werden getroffen door het verschil in geboden informatie tussen de inspraakronde in 
april 2017 (destijds 3 A4-tjes) en de nu geboden informatie (tal van impressies en 
plattegronden).  

a. Acht u de geboden informatie in april 2017 voldoende voor de bewoners om een 
indruk te krijgen van de plannen? 

b. Welk beleid heeft het college ten aanzien van inspraakrondes waar het gaat om 
i. hoeveelheid van geboden informatie 
ii. wijze van presentatie 

2. Ten opzichte van het aantal belangstellenden was de ruimte op 23 januari beperkt. Het was 
warm, druk, infromatie kon o.i. onvoldoende bekeken worden. Bovendien was geen sprake 
van een centrale (al dan niet inleidende) presentatie van de plannen. Kunt u het eens zijn 
met dit oordeel? Welke leerpunten hebt u naar  aanleiding van de inloopavond genoteerd? 

3. Tot verrassing van velen blijkt volgens de plannen niet mogelijk vanaf de huidige kruising 
Albartsweg-Langedijk op de nieuwe rondweg te komen.  

a. Welk nut heeft een dergelijke afsluiting? 
b. Had dit in de inspraakronde van april 2017 niet al duidelijk moeten zijn? 
c. Bent u genegen de plannen te wijzigen waardoor die aansluiting er wel zal zijn? 

4. De werkzaamheden zijn opgedeeld in 2 delen. De gehele rondweg zal dit jaar worden 
aangelegd met uitzondering van de aansluiting op de Riegshoogtendijk. Volgens nu 
bekende informatie moet daartoe het bestemmingsplan nog gewijzigd worden. 

a. Bent u met D66 van mening dat hiermee in theorie de kans bestaat dat de rondweg 
enige tijd (tot enkele jaren) als doodlopende weg door het leven kan gaan? 

b. Is het niet gebruikelijk dat bestemmingsplannen klaar zijn voordat er een schop in de 
grond gaat? 

c. Op welk moment kwam u tot de ontdekking dat het bestemmingplan op dit punt 
niet voldeed? 

 
Namens de fractie van D66 Hoogeveen, 
 
Johannes Prakken 
Opvolgend raadslid 


