
MOTIE vreema aan de orde van de dag, als bedoeld in artikel 34,4 r,an het Regremem
van Orde voor de raad van dc gemeente Bedum.

0nderncrp: Ontsluiting Bcdum

De ràad van de gemeente Bedum, irl vergadering bijeen op 30 nei 2013.

Constaterende dat:
- Er in 2012 een studie in opdracht door de provincic Groningen is uitgevocrd

speciliek voor dc verkeersproblematiek in de gemeente Bedun;
- Uit deze onderzoeken is komcn vast te staan dat de gemeente Bcdunt gebaat is

bij een ontsluiting om de leeltraàrheid in de kemen Onderdendam en Bedum
sterk 1e verbetercn;
De geneentebesturcn van De Mame, Winsum en Bedum middcls een brief(28
februari 2012) bij dc provincie Groningen het verzoek hebben ncergelegd voor
ecn nieuw onderzoek en loor (hcr)agendering van een inlegrale oplossing r oor
de verbinding tussen nad en stad;

- De provincie ln dc hed'st van 2012 een quick scan heeft opgcstart naar mogelijke
integrale eÍ plaatselijkc tracós.

Overrvegcnde datl
- De input vanuit de gemccnteraad van Bedum veru'erkt is in de quick scan:
- Dc burgers langs het bestaande tracé en zakelijke belanghebbenden bij dit tracé

actiefbctrokken zijn bij de diverse variantcm, zoals opgenornen in de quick scan;
- De verschillende oplossingsrichtingen zijn uitgcu,erkt en gescoord op oplossend

vcmogen. landschappelijke inrpact en natuur;
. Er een raadsbrede rncerderheid is voor hel reáliseren van een ontsluiting van

Bedum;
- En de urgentie van een oplossing voor hct wachtvelkeer in Beduir door een

ieder $ordt gcvoeld
- Er op 8 april 2013 een nieuw college van Gedeputeerde Staten is gevond, met

een bestuu$programna wàarin een extra bijdrage aan de N361/ Bedunr rs

toegekend.

Spreekt uit dat:
- Op l4januari 2013 in een werkalelier een voorkeur is uitgesproken voor een

integrale ontsluiting aal] de *'estelijke zijde van Bedum:
- llet besefer moet 7to dat het provinciebestuur op basis van meerdere criteria

(oplossend vermogcn, landschappclijke impàct en natuur.) een afweging rnoct
maken, binnen het vooral in het bestuulsprogramma, vastgestelde bLldget;

- Ondanks dat de westelijke variant onze voorkeur heeft, dc oostelijke variant een
goed altematiefis. gelet op de provinciale politieke werkelijkheid, als Dext-bes1
vafiant, en in elk geval aarzieirlijk beter dan de huidige situatie;



- Waardering hecft voor het besluit van GS om middeleD te reseNerer.
- Begdp bestaat voor cle afwegingen van dc provincie en wij om die rcàcn kunnen

instemmen met de oostelijke variant;
- Bij het veNolgtraject de Burgers van het betreffende gebied moeten worden

betrokken bij de vcrdctc uit$erking van de plàrnen.í_

Verzoekt het college de motic door tc sturcn naar Prcvinciale Statcn van Groningen, met
een afschrifl naar het college van Gedeputeerde Staten. de gemeente Winsum en dc Mame.

E11 gaat over tot de ordc van de dag.
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