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doorvaarbaarheid noord- en westrand Sint Pancras

Tijdens de behandeling van de kadernota 2014-2018 is vanuit de raad gevraagd naar de gang van
zaken rond de doorvaarbaarheid vanuit de wijk Twuyverhoek in Sint Pancras.
Bij de beantwoording van deze vraag wil ons college graag eerst ingaan op de door de raad in 2006
vastgestelde Visie Doorvaarbaarheid. In deze visie staat dat daar waar technisch en financieel
mogelijk, gewenst geachte vaarroutes teruggebracht en/of gerealiseerd moeten worden. Sommige
vaarroutes zijn daardoor al gerealiseerd en andere binnen enkele jaren. Dit kon of kan vanwege de
ruimtelijke en financiële mogelijkheden. Concrete voorbeelden zijn de doorvaarbaarheid van de
Achterburggracht in Broek op Langedijk door de aanleg van de Lepelaarsbrug en de vaarroute rond
de wijk Maijersloot-west die in 2017 geheel klaar is.
De uitbreiding van de doorvaarbaarheid is dus afhankelijk van de mogelijkheden die zich aandienen,
zo ook ten noorden en westen van Sint Pancras.
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In het Concept- Uitvoeringsplan Aangepaste Uitbreiding Recreatiegebied Geestmerambacht zijn
financiële middelen opgenomen voor vaar- en fietsverbindingen in de Groene Loper. Voor de
vaarroute Twuyverhoek-Vroonermeer betreft dit € 538.500. Met de gemeentelijke reservering van
€ 247.000 uit de restwerken Twuyverhoek is totaal € 785.000 beschikbaar. Een actualisatie van het uit
bovengenoemde visie voortkomende Masterplan Doorvaarbaarheid heeft uitgewezen dat met dit
totaalbedrag het deel van de Twuyverhoek tot aan de Helling kan worden uitgevoerd. Het volgende
deel, bestaande uit bruggen over de Helling en de Kruissloot, wordt gefinancierd uit het project
Vroonermeer-Noord.
Voor de realisatie van de routes Twuyverhoek-Westerdel en/of Twuyverhoek-Broek op Langedijk zijn
op dit moment geen financiële middelen beschikbaar. Bij de vaststelling door de raad van de
Kadernota 2012-2016 is een voor deze routes beoogd budget van € 546.000 geschrapt.
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Het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht stelt een notitie op voor de raadsleden van
de deelnemende gemeentes waarin over het concept-uitvoeringsplan wordt geïnformeerd.

