
(Schriftelijke) vragen   

op basis van artikel 155 Gemeentewet en de artikelen 3.2.6 (Rondvraag), 
3.4.6 (schriftelijke vragen) en 3.4.7 (vragenhalfuur) Organisatieverordening Gemeenteraad Elburg 2018 

 
 

□ aankruisen wat van toepassing is! 

■ Artikel 3.4.6 
Schriftelijke vragen 

Beantwoording: 
□ schriftelijk binnen 30 dagen 

□ 
Artikel 3.2.6 
Rondvraag commissie 

- indienen uiterlijk voor 9 uur op de dag van de  
raadsvergadering 
- beantwoording mondeling in de raadsvergadering 

□ 
Artikel 3.4.7 
Vragen actueel politiek onderwerp 

- indienen uiterlijk voor 9 uur op de dag van de  
raadsvergadering 
- beantwoording mondeling in de raadsvergadering 

□ Schriftelijke technische vragen - indienen schriftelijk kort en bondig geformuleerd 
- beantwoording schriftelijk uiterlijk binnen 3 werkdagen 

 

 
Aan het college van burgemeester & wethouders van de gemeente Elburg 
 
Doornspijk, 12 november 2020 

 
Onderwerp: rapport onderzoek ontsluiting Kruismaten 
 

 

Raadsvragen 
 

1. Is het concept-rapport van het onderzoek naar de bereikbaarheid van Kruismaten voor de raad 
beschikbaar? Zo nee, wat is de reden daarvan? 

 
2. Welke informatie dient naar de mening van het college daar nog aan te worden toegevoegd om 

“een goede discussie te voeren”? 
 

3. Het college verwachtte eerst in het vierde kwartaal van 2019 de onderzoeken te hebben afgerond 
en met een discussiestuk naar de raad te komen. Dat is voor zover ons bekend niet gelukt. 
Wanneer verwacht het college met een definitief en volledig rapport en een discussiestuk vanuit 
het college te komen? 
 

 

 
 

Toelichting 

 
We constateren commotie over het gepleegde onderhoud aan de Elburgerbrug. Er zijn zelfs vergaande 
ideeën over nieuwe vormen van verbinding tussen Gelderland en Flevoland in onze gemeente. De SGP 
wil dit niet als een op zichzelf staand thema beschouwen en wil ook Kruismaten hierbij in beschouwing 
nemen. We hebben over het onderzoek geen eindrapport met een voorstel van het college ontvangen. Er 
zou een conceptrapport zijn waar volgens het college nog meer informatie bij gevoegd moet worden om 
tot een goede discussie te komen. 
 

 
Achtergrondinformatie 

 
Op 5 juli 2017 is door de raad unaniem een motie van D'66 aangenomen, die het college oproept opnieuw 
de mogelijkheden te onderzoeken om de Oostelijke Rondweg te verbinden met de N309 of N306, 
teneinde een oplossing te bieden voor de in de motie genoemde constateringen. 

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=elburg&id=e089f9fd-0752-4e41-99f5-46fd5f5f3137
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In de raadsvergadering van 11 juni 2018 is het voorstel “onderzoeksproject bereikbaarheid Kruismaten” 
aangenomen: 

Het eindrapport zal in elk geval een kwantitatief onderbouwd antwoord moeten geven op de 
volgende vragen: 
- Wat zijn de belangrijkste herkomst-/bestemmingskernen in relatie tot Elburg/Kruismaten? 
- Wat is de hemelsbrede snelheid tussen deze kernen en Elburg/Kruismaten? 
- Welke realistisch ruimtelijk inpasbare nieuwe verbindingen kunnen vanuit al deze kernen leiden 
tot een gelijkwaardige hemelsbrede snelheid? 
- Wat zijn de kosten (orde van grootte) van deze nieuwe verbindingen? 
(…) 
Na vaststelling van het projectinitiatiedocument kan het offerte-traject worden opgestart. De keuze 
van het extern bureau neemt naar verwachting ca. 3 maanden in beslag. Afhankelijk van de 
gewenste diepgang van het onderzoek zal het opleveren van de concept-eindrapportage 
vermoedelijk 3à6 maanden duren. 

 
In een raadsbrief van 2 juli 2019 schrijft het college: 

Het concept van het rapport is inmiddels gereed. Het college heeft dit rapport beoordeeld en is tot 
de conclusie gekomen dat er alleen op basis van dit rapport te weinig informatie is om een goede 
discussie te voeren over de bereikbaarheid van Kruismaten. 
(…) 
Het college wil graag een goede inhoudelijke discussie voeren over bedrijventerrein Kruismaten 
en wil hiervoor komende maanden gebruiken om meer informatie te verzamelen m.b.t. de 
precieze verkeerssituatie en het functioneren van Kruismaten in de huidige vorm. 
(…) 
Het college verwacht in het vierde kwartaal deze onderzoeken te hebben afgerond en met een 
discussiestuk richting de raad te kunnen gaan. 

 
 

 
 

Indiener: Dirk Bok van de fractie van de SGP. 

 
 
Werkafspraken vanaf 1 september 2019: 
 

• Indiener stuurt vragen naar griffie; 

• Griffie stuurt vragen door naar raad, college B&W en MT; 

• Vragen worden beantwoord in het sjabloon raadsvragen; 

• Beantwoording van technische vragen namens de portefeuillehouder; 

• Beantwoording van politieke vragen altijd door het college van B&W; 

• iBabs gebruiken voor het beantwoordingsproces; 

• Geaccordeerde beantwoording via iBabs naar de griffie; 

• Griffie zorgt voor verspreiding naar de raad.  

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=elburg&id=7d411b07-00c6-4a5a-8e1c-c9f5f4553aa2
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=elburg&id=180a64a5-2f07-4c5c-a3d7-e6b86696a562

