
                      

  afdeling Gouda Midden-Holland
     email: gouda@fietsersbond.nl

Gouda, 18 mei 2015

Aan: college van B&W van de gemeente Bodegraven – Reeuwijk
Postbus 401
2410 AK  Bodegraven

betreft: Randweg Reeuwijk – Brug

ls,

De gemeente Bodegraven – Reeuwijk heeft het besluit genomen om een randweg langs Reeuwijk –
Brug aan te leggen. Een belangrijke grondslag voor het inrichten van deze weg zijn de de milieutech-
nische onderzoeken die ten grondslag liggen aan de vormgeving van de randweg, met name de re-
cente gegevens en tellingen van de meervleermuizen waarop de gemeente Bodegraven – Reeuwijk
zich in deze beroept.
Ook wijkt de gemeente Bodegraven – Reeuwijk in deze af van de richtlijnen met betrekking tot duur-
zaam veilig, en maakt zij niet duidelijk wat de de relatie is tussen de aanleg van deze randweg en het
ontwerp RVVP, en de daarin te maken prioritering tussen de verschillende verkeerssoorten.

Op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) zouden wij als Fietsersbond met betrekking
tot de aanleg van de Randweg Reeuwijk Brug de volgende gegevens van u willen ontvangen:

– de telgegevens van de meervleermuizen die deze route volgen over de afgelopen vijf jaar (2010 
t/m 2014), per jaar; en hoe de zekerheid van de continuering van deze route is geborgd.

– de onderbouwde afweging waarom er in het besluit en de realisering afgeweken wordt van de 
richtlijnen met betrekking tot duurzaam veilig voor wat betreft het langzaam verkeer;

– de relatie tussen de aanleg van deze randweg en het ontwerp RVVP, en de daarin te maken
prioritering tussen de verschillende verkeerssoorten;

– de Milieu Effect Rapportage met betrekking tot het gehele gebied waarop deze randweg invloed 
heeft (dus inclusief de buitengebieden, onder andere voor wat betreft de weidevogels en andere 
fauna).

Gezien de fase waarin de uitvoering rond de randweg Reeuwijk – brug zich nu bevindt gaat het hier
om onderzoeken/stukken die op dit  moment binnen de gemeente Bodegraven – Reeuwijk  direct
beschikbaar moeten zijn. Daarom gaan wij er van uit dat deze stukken binnen 14 dagen aan ons ge-
leverd kunnen worden door de Gemeente Bodegraven – Reeuwijk.

Met vriendelijke groet, namens de Fietsersbond afdeling Gouda – Midden Holland,


