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Aanleiding/ overwegingen
Voor velen is het normaal om met de auto naar werk te gaan, dag in dag uit. Uit onderzoek blijkt 
dat de gemiddelde woon-werk afstand in Nederland tussen de 15 en 35km ligt, een redelijk 
fietsbare afstand zeker als er een goed en veilig fietspad is. GroenLinks was daarom erg blij met de 
aanleg van het Nederrijnpad, een snelfietsroute tussen Wageningen en Arnhem door gemeente 
Renkum. Zo stimuleren mensen hun auto te laten staan en met de fiets naar werk te gaan of 
boodschappen te doen. Ook trekken we zo meer mensen aan die willen genieten van het 
natuurrijke landschap wat gemeente Renkum te bieden heeft

Vragen1

Vraag 1 De aanleg van deze route is nog niet af, zoals het stuk langs de N225 bij Renkum. We vragen ons af 
of er meer stukken van de route ontbreken?

Antwoord De realisatie van de snelfietsroute Nederrijnpad duurt langer door verschillende “hobbels” in het 
proces. Het zijn geen “hobbels” van financiële- of mobiliteitsaard. De eerste hobbel die enige jaren 
geleden genomen moest worden was dat Rijkswaterstaat geen bouwwerken in de uiterwaarden 
toeliet i.v.m. vrije uitstroom voor de rivier (ook bij hoog water). Na deze hobbel was er een hobbel 
m.b.t. de stikstofwetgeving en grondaankoop. Al deze hobbels zijn nu genomen, echter de volgende 
hobbel heeft zich aangediend in de vorm van de natuurvergunning. De Provincie heeft als bevoegd 
gezag deze vergunning niet afgeven als gevolg van de aanwezigheid van de ringslang. Over dit 
aspect worden binnenkort gespreken gevoerd op management niveau. De verwachting is dat men 
hieruit gaat komen en dan zou uitvoering medio 2022 mogelijk zijn. E.e.a. afhankelijk van 
vergunningen RWS etc. 

Vraag 2 We weten dat de provincie verantwoordelijk is voor de aanleg van de route maar dat het in 
samenspraak met de gemeente gaat. Wat is de huidige planning voor het afmaken van de route? 

Antwoord Een exacte planning is nu helaas nog niet af te geven.

Vraag 3 Is het college het met ons een dat het wenselijk is dat de route binnen afzienbare tijd wordt 
afgemaakt?

Antwoord Het college is dat met u eens, maar heeft ook begrip voor de zorgvuldige afweging van de Provincie 
met betrekking tot de natuur.

1 Formuleer de schriftelijke vragen kort en duidelijk. Het antwoord volgt binnen 30 dagen nadat de 
vragen zijn ingediend bij de griffie.
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Vraag 4 Is het college hierover in gesprek met de provincie of bereid dit op te pakken en aan tafel te gaan 
met de provincie hierover?

Antwoord Er is ambtelijk contact hierover en waar nodig wordt het bestuurlijk geagendeerd.

Vraag 5 Is het college op de hoogte van wat er nodig is om de snelfietsroute helemaal af te maken? 
Antwoord Zie hierboven.
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