Formulier ten behoeve van het indienen van vragen als bedoeld in artikel 4.27
van het Reglement van Orde VV en commissies Delfland
Omschrijving problematiek
Het Hazepad in Pijnacker-Nootdorp, net achter de Haagse wijk Ypenburg de Bras is al
het hele jaar afgesloten omdat de dijk aan het verzakken is. Dit fietspad maakte voor
veel mensen onderdeel uit van hun dagelijkse fietsroute. De fractie van de PvdA is ter
plekke gaan kijken: er lijkt nog niet gestart te zijn met herstelwerkzaamheden.
Volgens het informatiebord duurt de afsluiting tot eind van het jaar.

De PvdA heeft daarom de volgende vragen:
Vragen
1

Wat is de oorzaak van het verzakken/verschuiven van de dijk en het fietspad?

2

Hoe gaan de dijk en het fietspad worden gerepareerd?

3

Wat zijn de geraamde kosten? En waaruit worden deze gefinancierd?

4

Wanneer gaat de reparatie plaatsvinden? En wanneer zal het fiets- en wandelpad
weer beschikbaar zijn?

5

Op welke wijze wordt met omwonenden, de bewonersorganisaties en andere
betrokken partijen over dit onderwerp gecommuniceerd?
Deze vragen zijn ingediend door Leon Hombergen en Lobke Zandstra

Antwoorden:
1. Wat is de oorzaak van het verzakken/verschuiven van de dijk en het fietspad?
Antwoord:
De stabiliteit is door de samenstelling van de grond en de bovenbelasting (fietspad)
onvoldoende. Daardoor zijn de afgelopen tijd zakkingen in het fietspad opgetreden.
De verkeersbelasting van het fietspad draagt bij aan een verslechtering van de
stabiliteit.

2. Hoe gaan de dijk en het fietspad worden gerepareerd?
Antwoord:
Er wordt in een bouwteam gewerkt aan een ontwerp voor de kade (en het fietspad).
De kade wordt verbeterd zodat de stabiliteit en hoogte voldoen aan de legger. Met
de gemeente Pijnacker (beheerder van het fietspad) en Staatsbosbeheer als
eigenaar van de grond worden projectovereenkomsten afgesloten.
3. Wat zijn de geraamde kosten? En waaruit worden deze gefinancieerd?
Antwoord:
De kosten zijn op basis van kentallen geschat op 1 miljoen euro voor de kade. De
kosten voor het fietspad zijn voor de gemeente Pijnacker en zijn momenteel
onbekend.
Het project wordt gefinancierd uit het verzamelkrediet verbeteren waterkeringen
2016 - 2020.
4. Wanneer gaat de reparatie plaatsvinden? En wanneer zal het fiets- en wandelpad
weer beschikbaar zijn?
Antwoord:
Dit is in december 2020 duidelijk.
Toelichting:
Bij de voorbereiding van de werkzaamheden bleken er beperkingen te zijn vanuit de
flora en faunawet vanwege het aantreffen van vleermuizen in de bomenrij langs het
fietspad. De procedure voor een ontheffing volgens de flora en faunawet vraagt
nader onderzoek om de verblijfsplekken en de juiste maatregelen te treffen. Deze
procedure en aanvullende onderzoek neemt gebruikelijk een jaar in beslag.
Onderzocht wordt of het ontwerp kan worden aangepast zodat eerder met de
uitvoering gestart kan worden.
5. Op welke wijze wordt met de omwonenden, de bewonersorganisaties en andere

betrokken partijen over dit onderwerp gecommuniceerd?
Antwoord:
Er is een projectwebsite met informatie over het project en daar worden de laatste stand
van zaken bijgehouden. De bebording wordt hier binnenkort op aangepast.
Gemeente, Staatsbosbeheer en Delfland trekken hierbij gelijk op. Er wordt met de
gemeente besproken hoe de omgeving wordt geïnformeerd over de voortgang van het
project.

Considerans, aanleiding van, toelichting op of achtergrond

Dit formulier richten aan de voorzitter van de Verenigde Vergadering van Delfland
pdaverveldt@hhdelfland.nl
Met afschrift aan de griffier hfobler@hhdelfland.nl
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