Nieuwkoop
Schriftelijke vragen VVD-fractie Hogedijk Ter Aar
Wij hebben vernomen dat de gemeente Nieuwkoop de weg over de Hogedijk in Ter Aar
gaat vernieuwen. Dat gebeurt -zo hebben wij begrepen- nadat het hoogheemraadschap
Rijnland het zogenaamde Sifonproject ter hoogte van het gemaal aan de Hogedijk heeft
uitgevoerd. In verband hiermee hebben wij de volgende vragen.
Vraag 1.
A. Is het juist dat genoemde dijkweg door u zodanig wordt vernieuwd, dat zij qua
belasting het zware verkeer aan kan van de loonbedrijven uit Aarlanderveen/
gemeente Alphen aan den Rijn? Wat is de huidige (maximale) belasting en wat
wordt de (maximale) belasting van de nieuwe weg?
B. Op wiens verzoek is besloten om de maximale belasting te verhogen en wie heeft
dit besluit genomen?
C. Wat zijn de extra kosten van het verzwaren van de dijkweg ten opzichte van het
doen van regulier onderhoud aan deze weg en wie betaalt deze kosten?
D. Wat betekent het rijden van zwaar loonwerkverkeer over de Hogedijk voor de
frequentie van onderhoud aan de weg en de hoogte van de onderhoudskosten?
Vraag 2.
Zijn de betrokken Alphense loonbedrijven door u benaderd om een financiële bijdrage te
leveren aan de kosten, die zijn gemoeid met het ‘upgraden’ en onderhouden van de
Hogedijk? Zo ja, wat heeft dat opgeleverd? Zo niet, waarom niet nu deze bedrijven ook
profiteren van deze vernieuwde dijkweg?
Vraag 3.
De Hogedijk in Ter Aar is gedurende zo’n acht maanden afgesloten voor (zwaar) verkeer
in verband met de werkzaamheden van Rijnland. Dat betekent dat het zware materieel
van genoemde loonbedrijven over de Korteraarseweg rijdt. Aan de Korteraarseweg staan
woningen (dicht op de straat), die niet zijn onderheid.
A. Heeft u maatregelen genomen c.q. afspraken gemaakt om te voorkomen dat schade
aan woningen ontstaat als gevolg van het (toegenomen) zwaar verkeer? Zo ja,
welke? Zo niet, waarom niet?
B. Heeft u de inwoners geïnformeerd over de gevolgen van de afgesloten Hogedijk
(meer zwaar verkeer, maatregelen, werkwijze bij schade)? Zo ja, op welke wijze?
Zo niet, waarom niet?
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Vraag 4.
De Hogedijk staat -evenals de Korteraarseweg- niet op de gemeentelijke lijst van wegen,
die voor het zwaar verkeer van loonbedrijven toegankelijk zijn.
A. Wilt u ons inzicht geven in uw afwegingen voor het besluit om toch zwaar verkeer
(van Alphense loonbedrijven) over de vernieuwde Hogedijk toe te laten?
B. Waarom sluit u de Hogedijk (dijklichaam) en de Korteraarseweg (schade aan
woningen) niet af voor zwaar verkeer, mede omdat er alternatieve
ontsluitingsroutes zijn?

Namens de VVD-fractie,
Paul Platen
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