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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-609786544 (DOS-2010-

0005604)

Contact

A.Janglie

070- 441 7017

a.janglie@pzh.nl

E.J. Beekhuizen-Kok

070 - 441 7357

ej.beekhuizen@pzh.nl

Onderwerp:

Beantwoording statenvragen nr. 3310 (CDA) over de N210 rotonde De Wetering te Bergambacht

Publiekssamenvatting:

Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de Statenvragen van het CDA Zuid Holland 

met betrekking tot de voortgang van de werkzaamheden aan de N210 rotonde De Nieuwe 

Wetering in Bergambacht vastgesteld. De werkzaamheden aan de rotonde N210 hebben geruime 

tijd vertraging  opgelopen. Voor de ontsluiting van het bedrijventerrein is inmiddels een tijdelijke 

ontsluiting aangelegd. Tussen de provincie en de aannemer is een regeling tot stand gekomen 

over het herstel van de heipalen benodigd voor de aanleg van de rotonde. De aannemer doet nu 

aanvullend grondonderzoek, herstelt het gedeelte met de gebroken betonpalen, ontwerpt de 

betonpalen voor de rest van de rotonde en bouwt de rotonde af. Het project zal naar verwachting 

in het tweede kwartaal van 2019 gereed zijn.

Advies:

1.Vast te stellen de beantwoording van de statenvragen nr. 3310 conform het bijgevoegde 

concept.

2.Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording statenvragen nr. 3310 

van het CDA Zuid-Holland over de vertraging van de uitvoering van de rotonde De Wetering te 

Bergambacht.

Besluit GS:
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder tot tekstuele wijziging van de 
publiekssamenvatting en de beantwoording van vraag 2.

Bijlagen:

Concept-beantwoording van de statenvragen nr. 3310 over de vertraging van de uitvoering van 

de rotonde De Wetering te Bergambacht.

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: A.Janglie / E.J. Beekhuizen-Kok Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Hendriks, JJA digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Vermeulen, F

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 14 november 2017
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1 Toelichting voor het College

Geen bijzonderheden

Financieel en fiscaal kader:

Geen bijzonderheden

Juridisch kader:

Geen bijzonderheden

2 Proces

Geen bijzonderheden

3 Communicatiestrategie

Geen bijzonderheden
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