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18R.00011 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 30 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door A.P.M. van Wijk van de Fractie van WD/D66 
over strooibeleid Noord en Zuid Linschoterzandweg 

Beantwoording van de vragen: 

Vraag 1 
Is onze veronderstelling over het strooibeleid juist (twee gemeenten, één weg)? 

Antwoord 
Ja. Een gemeentegrens is niet altijd een logisch eindpunt van een strooiroute, bijvoorbeeld wanneer een 
strooi voertuig terplekke niet kan keren of wanneer het reststuk voor een van de betrokken gemeentes 
buiten de routes ligt. Wij hebben voor diverse locaties met omliggende gemeenten afspraken over het 
gedeeltelijk strooien van eikaars areaal. Voor de Linschoterzandweg (noord en zuid) is Vrouwenbrug het 
eindpunt van de route die door gemeente Oudewater wordt gereden, de andere zijde wordt door gemeente 
Montfoort gereden. Door bebording bij de Vrouwenbrug wordt, in het gladheidsseizoen, deze grens van het 
strooiregime aangegeven. De samenwerking met Montfoort geldt voor nog twee andere locaties in ons 
areaal. 

De toelichting onder de vragen is niet correct, daar wordt gesteld dat van Linschoten tot Vrouwenbrug wel 
wordt gestrooid maar van Vrouwenbrug tot Oudewater niet. Dit is onjuist. Wel hebben beide gemeenten 
verschillende criteria en ook momenten van uitrukken en zullen ze niet gelijktijdig bij Vrouwenbrug keren, 
waardoor op dat moment de indruk kan ontstaan dat een zijde niet wordt gestrooid. 

Vraag 2. 
Ziet u een oplossing voor dit probleem? 

Antwoord 
Wij gaan op basis van dit seizoen (2017-2018) met alle samenwerkende gemeentes, dus ook de gemeente 
Montfoort, evalueren. Op dit moment weten we niet of er sprake is van een probleem, of hier concrete 
verbeteringen uit naar voren komen en of deze vervolgens haalbaar zijn binnen lopende 
afspraken/contracten etc. 

Vraag 3. 
Zo ja, is het mogelijk om deze oplossing zo snel mogelijk, wellicht nog dit jaar, in te laten gaan? 

Antwoord 
Eventuele verbetervoorstellen moeten i.s.m. Montfoort worden doorgenomen. Dit zal begin 2018 gebeuren 
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Bijlagen: 

De ingekomen brief met corsanummer: 18.000552 

De wnd secretaris, De burgemeester, 

ir. W.J. Tempel drs. P. Verhoeve 
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