Provinciale Staten
Zaaknummer: 194802
Vragen van statenleden Jeffrey Oudeman, Frank Kuijpers en Anton Geluk (CDA)
ingevolge artikel 44 reglement van orde

AANHANGSEL

tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2022 nummer 311.

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake Sluiting
toeristisch fietspad in het hoogseizoen:
(ingekomen: 4 augustus 2022)
Vragen aan gedeputeerde staten
1. Heeft GS kennisgenomen van de recente
(mediaberichten over de) sluiting van de
Vroonweg voor fietsers?
2. Is GS het met de CDA-Statenfractie eens dat
de sluiting van dit pad voor fietsers - juist in
het toeristisch hoogseizoen - zeer te
betreuren valt en het zo snel mogelijk weer
voor fietsers opengesteld zou moeten
worden?

Antwoorden van gedeputeerde staten
1. Ja, GS hebben hier kennis van genomen.

3.

Ziet GS mogelijkheden voor de provincie om
bij te dragen aan een kortetermijnoplossing?

3.

4.

Hoe beoordeelt GS het onderhoud dat vanaf
2015 t/m heden door Staatsbosbeheer aan
de Vroonweg is gepleegd?

4.

5.

Heeft Staatsbosbeheer ambtelijk en/of
bestuurlijk in het afgelopen jaar de provincie
geïnformeerd over de staat van de Vroonweg
en een dreigende sluiting ervan (voor
fietsers)?
Is GS bereid om in overleg te treden met
Staatsbosbeheer en de gemeente
Schouwen-Duiveland om te komen tot een
langetermijnoplossing?
Is bij GS bekend of er meer fietspaden die
onderdeel zijn van het Fietsnetwerk Zeeland
in slechte staat verkeren? Zo ja, welke
onderhoudsplannen zijn er voor deze
fietspaden? Zo nee, wil GS dan - in
samenwerking met terreinbeherende
organisaties als Staatsbosbeheer en
wegbeheerders als gemeenten en
Waterschap Scheldestromen - in kaart
brengen of er meer fietspaden die onderdeel

5.

6.

7.

2.

Ja, GS is het eens met de CDA-Statenfractie.
Inmiddels is het fietspad door een (financiële)
inspanning van een groot aantal
ondernemers in het gebied zodanig hersteld,
dat het sinds zaterdag 20 augustus weer is
opengesteld. Voor de korte termijn is het
probleem hiermee opgelost en kan er in dit
toeristisch hoogseizoen weer over het
fietspad gefietst worden.
Zie het antwoord onder 2. Gedeputeerde Van
der Velde heeft in een werkbezoek, namens
het college, zijn oprechte dank en waardering
uitgesproken naar genoemde ondernemers
en de medewerkers van Staatsbosbeheer.
Het is lastig hier een label op te plakken,
aangezien provincie geen
eigenaar/beheerder van het fietspad is.
Gebrek aan onderhoud hoeft niet de oorzaak
te zijn van de huidige staat van bevinding.
Een destijds te licht gekozen constructie voor
het huidige intensieve en zwaarder gebruik is
hierin mogelijk ook een factor van belang .
Nee, bij de provincie zijn deze signalen niet
binnen gekomen.
Wel zijn we geïnformeerd dat de afsluiting
heeft plaatsgevonden.

6.

Er is inmiddels ambtelijk overleg hierover. Als
partijen prijs stellen op een gesprek met GS
hierover, zijn wij zeker bereid.

7.

GS heeft geen zicht op de huidige
onderhoudstoestand van de infrastructuur
van het routenetwerk. Deze infrastructuur is
bij een veelheid aan partijen in eigendom,
beheer en onderhoud.
Voor zover het routenetwerk over utilitaire
voorzieningen loopt kan er vanuit worden
gegaan dat die in goede staat verkeren. Voor
de recreatieve infrastructuur ontbreekt dat
overzicht maar lijkt het niet onwaarschijnlijk

Vragen aan gedeputeerde staten
zijn van het Fietsnetwerk Zeeland in slechte
staat verkeren?

Antwoorden van gedeputeerde staten
dat die op punten verbetering behoeft. Dit
mede bezien in het licht van het sterk
toegenomen gebruik.
GS is formeel niet verantwoordelijk voor het
in kaart brengen van knelpunten (op
eigendommen van anderen), maar wil
desalniettemin wel een rol spelen hierin,
omwille van de grote waarde die wordt
gehecht aan (verkeers)veiligheid,
natuurbeleving en het bieden van een goed
toeristisch product, waaronder het
fietsroutenetwerk (i.e. 5 sterren
fietsprovincie).
GS zal met terrein beherende organisaties,
gemeenten, Waterschap Scheldestromen en
ook het Routebureau bezien of en hoe hier
inzicht in verkregen kan worden, zodat
eventuele knelpunten in de toekomst
vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd en
aangepakt.
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