Nog steeds twijfels in
staten over Westfrisiaweg
DOOR MARTIN MI:NGER

De twijfels over de cij
fers rond de kosten van de West
frisaweg zijn bij een deel van de
provinciale politiek nog steeds
niet weggenomen. De fracties
van PvdA en Groenlinks zijn er
volgens de woordvoerders nog
steeds niet uit.
HOORN -

Vorige maand presenteerde de
stichting Niet door het Lint een
eigen rapport over de kostenbe
rekeningen van de weg. Alles
draait in dit geval om de kosten
die verwacht worden wanneer de
weg vanaf Hoogkarspel tot aan
Enkhuizen wordt doorgetrok
ken.
De provincie kiest met de
stuurgroep van regionale be

stuurders nadrukkelijk voor de
zuidvariant. Hiervoor moet bij
Hoogkarspel een doorsteek wor
den gemaakt en haakt het nieu
we tracé bij Broekerhaven aan op
de bestaande Provincialeweg.
Volgens de provincie is dat de
beste en goedkoopste variant. De
stichting heeft bureau DHV een
rapport laten maken, waaruit
iers anders blijkt. Dat is dat de
noordvariant, waarbij de weg
over de bestaande Drechterland
seweg tot aan Enkhuizen voert,
een geschatte 60 miljoen euro
goedkoper is.
Tijdens de laatste commissie
verkeer en wegen bleek dat die
informatie verschillende fracties
in de staten tot nadenken heeft
gestemd.

Bespreekbaar
Zo hielden onder meer de coali
tiepartijen PvdA en Groenlinks
.hun standpunt nog voor zich,
omdat ze het rapport beter wil
len bestuderen. Beide partijen
stemden in het voorjaar welis
waar in met de plannen, maar
maakten toen al het voorbehoud
dat bij nieuwe informatie dat be
sluit weer bespreekbaar moest
zijn.
"En zo ver zijn we nu nog
steeds", zegt fractievoorzitter
Harm Binnema van GroenLinks.
"Gedeputeerde Mooij heeft ons
nog steeds niet kunnen overtui
gen dat het rapport van DHV
niet deugt. Wanneer dit echt zo
veel geld scheelt, is dat een hard
feit."

Binnema vindt het teleurstel
'lend dat er van de kant van het
provinciebestuur geen onder
bouwde reactie is gekomen om
aan te tonen dat de eigen keuze
het beste is. "Ik ga er vanuit dat
het project Westfrisiaweg ge
woon doorgaat, maar de keuze
voor de route staat wat ons be
treft nog niet vast."
Ook Liesje Klomp van de
PvdA-fractie meldt dat haar par
tij nog steeds geen besluit heeft
kunnen nemen. "We zijn in ie
der geval blij dat we Qoit dat
voorbehoud in het besluit heb
ben gebracht dat bij nieuwe in
formatie de zaak ter discussie
komt. Het gaat om erg veel geld
en dan moeten we toch op basis
van de juiste informatie op een
eerder besluit kunnen terugko
men."
Gedeputeerde Mooij heeft de
politiek duidelijk verteld dat die
twijfels overdreven zijn. Daar
naast ziet hij geen reden om de
besluiten terug te draaien en een
ander tracé te kiezen.

