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MOTIE (AANGEPAST) 

Ingediend door :  Rob de Geest (PvdA), Marco Schoemans (Gemeentebelang) 

Agendapunt  :  
Voorstelnr.  : 

7 - Onderdoorgang bij het spoor in de Oostriklaan 
1225249 

Onderwerp  : Randvoorwaarde opheffen overweg Stationsweg via eenvoudige voetgangerstunnel 

De raad heeft gesproken over het volgende: 

 Een langgekoesterde wens van een ruime meerderheid van de raad om de spoorovergang aan de 
Oostriklaan te ondertunnelen is mogelijk doordat er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn 
gekomen via I&M en ProRail; 

 Hiermee kan een belangrijk verkeersknelpunt op een belangrijke ontsluitingsweg in Colmschate 
opgelost worden; 

 Hieraan gekoppeld ligt helaas de randvoorwaardelijke wens van ProRail om de overweg aan de 
Stationsweg op te heffen. Wordt hieraan niet voldaan dan vervalt de 2,5 miljoen bijdrage van NS/ 
ProRail en is er sprake van een groot gat in de financiële dekking voor ondertunneling van de 
Oostriklaan. Dit leidt er dan toe dat het project niet mogelijk is en de middelen vanuit het ministerie 
elders worden besteed. 

 

De raad vindt het volgende: 

 De randvoorwaarde van het opheffen van de overgang Stationsweg is een onredelijke voorwaarde 
die veel weerstand bij bewoners in het dorp Colmschate oproept. De aangevoerde argumenten 
voor deze opheffing zijn onvoldoende overtuigend; 

 De ondertunneling van de Oostriklaan is echter wel zeer wenselijk, temeer er nu externe middelen 
beschikbaar zijn en de gemeente hier zelf geen middelen voor beschikbaar heeft. 

 Een tussenoplossing om een aansluiting tussen de noord en zuidzijde van het dorp Colmschate te 
houden is daarom wel wenselijk; 

 Dit kan via een eenvoudige voetgangerstunnel op de locatie van de op te heffen overgang waarbij 
de kosten ambtelijk geschat worden op circa 500.000 euro, mee te nemen in de aanbesteding van 
het gehele project voor ondertunneling van de Oostriklaan. 

 

De raad draagt het college van burgemeester en wethouders op: 

 De wens voor bijvoorbeeld een eenvoudige (zo optimaal mogelijke) voetgangerstunnel en/of pad langs 
het spoor, op de locatie van de spoorwegovergang Stationsweg als randvoorwaarde mee te nemen 
voor de opheffing van deze overweg; 

 in samenspraak met bewoners ook naar alternatieve opties te kijken; 

  Dit in samenspraak met NS / ProRail mee te nemen in de aanbesteding van het totale project;  

  Hierover aan de raad te rapporteren, voorafgaand aan het moment waarop de resultaten van de 
aanbesteding bekend zijn en opheffing van de overweg aan de orde is.  

 

Rob de Geest, PvdA 
Marco Schoemans, Gemeentebelang 
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