
Voorbereidingsmemo
conform

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 13 januari 2021

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Voorkeurstracé Doorfietsroute Assen – Groningen (gedeelte Witte Molen – De Punt) (raadsvoorstel 

16 december 2020)

Voorkeurstrace-doorfietsroute-Assen-Groningen-gedeelte-Witte-Molen-De-Punt

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Jaap Valkema, beleidsmedewerker: tel. 050 367 8980, mail jaap.valkema@groningen.nl 

Sanne Ros, bestuursadviseur: tel. 050 367 7086, mail sanne.ros@groningen.nl 

Korte samenvatting:
In 2017 hebben de gemeenten Assen, Tynaarlo, Haren en Groningen en de provincies Groningen en 

Drenthe besloten een kwalitatief hoogwaardige fietsroute aan te leggen tussen de steden Assen en 

Groningen; ook wel de Groene As genaamd. Daarbij is het de bedoeling zoveel mogelijk de oostelijke 

oever van het Noord-Willemskanaal te volgen. De afgelopen tijd zijn voor het gedeelte tussen de 

Witte Molen (bij Haren) en de sluis bij De Punt verschillende varianten onderzocht, beoordeeld en 

afgestemd met de omgeving. Daaruit is een gedragen variant (1B) gekomen die in onze gemeente de 

oostelijke oever van het Noord-Willemskanaal volgt en bij de Oosterbroeksebrug het kanaal 

oversteekt en vanaf daar de westelijke oever richting de sluis bij De Punt volgt. De raad wordt 

gevraagd deze variant als voorkeurstracé vast te stellen.

Vermeld op LTA?
O Ja 

O item nr 2020-186

Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

mailto:sanne.ros@groningen.nl
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Voorkeurstrace-doorfietsroute-Assen-Groningen-gedeelte-Witte-Molen-De-Punt
mailto:jaap.valkema@groningen.nl


Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O conform (de stuurgroep, bestaande uit bestuurders van de gemeenten Assen, 

Tynaarlo en Groningen, de provincies Groningen en Drenthe en Rijkswaterstaat, hebben unaniem 

ingestemd met de keuze, en de variant kan ook overigens op breed draagvlak rekenen)

Voorgeschiedenis
…

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Agendering als conformstuk in meningsvormende sessie, met gelegenheid tot korte vraag of 

opmerking.

Nadere informatie
…
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