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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-617867692 (DOS-2017-

0008650)

Contact

C. Roeleveld

070 - 441 75 73

chr.roeleveld@pzh.nl

Onderwerp

Beantwoording schriftelijke statenvragen CDA 3340 Transport in uitvoering RijnlandRoute

Publiekssamenvatting

GS hebben de beantwoording van de Statenvragen 3340 van het CDA met betrekking tot het 

transport in uitvoering RijnlandRoute vastgesteld. Het gaat daarbij onder meer over vragen welke 

afspraken met de aannemerscombinatie Comol5 zijn gemaakt om de overlast voor de omgeving 

te minimaliseren en de verkeersdoorstroming op de N44 en A44 zo min mogelijk te 

belemmeren. GS geven aan dat in het contract met Comol5 afspraken zijn gemaakt om hinder 

voor omgeving en voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken. Enkele voorbeelden hiervan zijn 

het zo veel mogelijk gebruik maken van de stilst mogelijke funderingstechniek, zo veel mogelijk 

vervoer over water en daarmee de doorstroming op de wegen zo min mogelijk te belemmeren en 

op locaties plaatsen van geluid- en zichtschermen tijdens de werkzaamheden. Voor de uitvoering 

van de werkzaamheden onderhoudt Comol5 met de omgeving over werkzaamheden in het 

gebied. Het onderhouden van contacten met ondernemers(verenigingen) en omwonenden zijn 

hier voorbeelden van. 

Advies

1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3340 CDA met betrekking tot 

Transport in uitvoering RijnlandRoute conform het bijgevoegde concept.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording Statenvragen 

3340.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
-Concept beantwoording Statenvragen CDA 3340 Transport in uitvoering RijnlandRoute

Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar C. Roeleveld Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Driesprong, A digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Vermeulen, F

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 7 november 2017
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1 Toelichting voor het College

Geen opmerkingen.

Financieel en fiscaal kader

Geen opmerkingen.

Juridisch kader

Geen opmerkingen.

2 Proces

Geen opmerkingen.

3 Communicatiestrategie

Geen nadere communicatiestrategie bepaald. Volstaan kan worden met het publiceren van de 

publiekssamenvatting.
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