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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
 
In onze vergadering van 29 oktober 2019 hebben wij het navolgende onderwerp besproken: Motie 
2017/Bekhuis inzake fietspad-wandelpad Manderseweg. 
 
Ons besluit 
Wij hebben in die vergadering besloten: 
1. Kennis te nemen van de inhoud van het memo "Motie 2017/Bekhuis d.d. 8 juli 2017"; 

2. Het memo onder de aandacht te brengen van de gemeenteraad door middel van het toezenden van 

een raadsbrief. 

 
Toelichting 
 
In 2017 is de motie 2017/Bekhuis inzake een fietspad/wandelpad langs de Manderseweg in Vasse in de 
gemeenteraad behandeld. De motie is niet aangenomen, maar het college van burgemeester en wethouders 
heeft erwel een gevolg aan wensen te geven. Een kopie van de niet-aangenomen motie is als bijlage 
toegevoegd. In 2018 is het fietspad/wandelpad ook in het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen genoemd 
(maar niet gehonoreerd). De twee beschreven 'opdrachten' uit de motie aan het college zijn: 
1. Stel onderzoek in naar de noodzaak van een (vrij liggend) fietspad/wandelpad langs de Manderseweg 

(d.w.z. het gedeelte buiten de kom). 

2. Bekijk de mogelijkheden voor externe financiering ervan. 

 
Vanaf Q2/2018 is ambtelijk overleg gevoerd met de werkgroep Wonen & Infra/Mijn Dorp 2030 uit Vasse, om 
samen de mogelijkheden van een fietspad/wandelpad langs de Manderseweg te onderzoeken, de vragen uit 
de motie te beantwoorden, en te kijken welke rol Vasse kan spelen bij de realisatie ervan. 
In bijgevoegd memo worden de vragen uit de motie 2017/Bekhuis beantwoord en inhoudelijk wordt naar dat 
memo verwezen. In het kort komen de resultaten van de onderzoeken neer op het volgende: 
 

 De noodzaak van een (vrij liggend) fietspad. 

Op grond van geregistreerde ongevallen, de rijsnelheid en de landelijke richtlijnen/aanbevelingen voor 
weginrichting, is er geen objectieve verkeerskundige noodzaak voor de aanleg van een (vrij liggend) fietspad 
langs de Manderseweg. 
Wanneer wordt gekeken naar een aantal andere argumenten ten aanzien van nut en wenselijkheid van een 
recreatief fietspad, want daarover hebben we het dan als een verkeersfietspad niet nodig is, luidt de 

 



conclusie dat er wel argumenten zijn die de aanleg van zo'n recreatief fietspad nuttig of wenselijk laten zijn. 
Deze argumenten zijn primair aangedragen vanuit Vasse en ze zijn voor hen belangrijk. 
 

 De mogelijkheden voor externe financiering. 

Er zijn subsidies waarop wellicht aanspraak gemaakt kan worden, maar daarover is niet op voorhand 
zekerheid te geven. Dat kan pas in een eventueel vervolgtraject. Op voorhand lijken er mogelijkheden te zijn, 
maar het lijkt niet realistisch om uit te gaan van een hogere bijdrage dan 25% van de projectkosten. 
Zelfwerkzaamheid vanuit Vasse is, uit het oogpunt van de gemeente, ook een vorm van externe financiering. 
Omdat het grootste deel van de geschatte realisatiekosten de specialistische aanleg van het fietspad en de 
kosten van grondaankoop betreft, is er geen grote (financiële) ruimte voor zelfwerkzaamheid, maar Vasse 
heeft aangegeven zich hiervoor te willen inzetten in een eventuele vervolgfase. Misschien komen er in een 
vervolgfase (besparings-)mogelijkheden in beeld die we nu nog niet zien, maar het is te vroeg om daarover 
meer te zeggen. 
 
Met bovenstaande zijn de vragen uit de motie 2017/Bekhuis beantwoord en met deze raadsbrief worden ze 
onder de aandacht van de gemeenteraad gebracht. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. 
De raad kan deze raadsbrief en het bijgevoegde memo voor kennisgeving aannemen. Het is ter beoordeling 
van de raad om een besluit te nemen over een eventueel vervolgtraject. 
 
Heeft u nog vragen? 
 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen aan ons college kenbaar 
maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl  
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
drs. Ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 

 
 
 
 
 
 
Ing. J.L.M.Scholten 





Memo inzake “Motie 2017/Bekhuis d.d. 8 juli 2017 (Manderseweg)”.        
Oktober 2019.

Aanleiding en proces
In 2017 is de motie 2017/Bekhuis inzake een fietspad/wandelpad langs de Manderseweg in Vasse in 
de gemeenteraad behandeld. De motie is niet aangenomen, maar het college van Burgemeester en 
wethouders heeft er een gevolg aan wensen te geven. In 2018 is aan het fietspad/wandelpad ook in 
het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen genoemd (maar (nog) niet gehonoreerd).
Vanaf Q2/2018 is overleg gevoerd met de werkgroep Wonen & Infra/Mijn Dorp 2030 uit Vasse, om de 
mogelijkheden van een fietspad/wandelpad langs de Manderseweg te bespreken, gezamenlijk de 
vragen uit de motie te beantwoorden, en te kijken welke rol Vasse kan (gaan) spelen. 
In dit memo worden de vragen uit de motie 2017/Bekhuis beantwoord, zodat een behandeling in de 
gemeenteraad mogelijk is. Het memo kan een startdocument zijn voor een eventueel realisatieproces, 
maar daarover moet nog besluitvorming plaatsvinden.

Twee opdrachten
In de motie zijn twee opdrachten beschreven:
A. er moet onderzoek ingesteld worden naar de noodzaak van een (vrij liggend) fiets-/wandelpad 

langs de Manderseweg1.
B. de mogelijkheden voor externe financiering moeten bekeken worden.

1 Het gaat om de Manderseweg buiten de bebouwde kom van Vasse, tot de aansluiting op de Uelserweg
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In dit memo worden beide vragen beantwoord, waarbij ten aanzien van de financiering met name ook 
naar alternatieven is gekeken, zoals “inbreng” vanuit Vasse zelf. Tenslotte is ingezoomd op de situatie 
langs de Manderseweg voor wat betreft de bijzondere grondpositie en de effecten die dit voor een 
eventueel vervolgproces kan hebben. 

A. Onderzoek naar de noodzaak van een fietspad/wandelpad langs de Manderseweg
Als afbakening van het onderzoek, wordt aangegeven dat het hierna gaat om een fietspad. Voor een 
wandelpad buiten de bebouwde kom bestaat geen verkeerskundige noodzaak, dus dat valt buiten de 
scope van het onderzoek. In het onderzoek is gekeken naar:

A1: Een objectieve verkeerskundige noodzaak voor een (vrij liggend) fietspad.
A2: Andere redenen waardoor een fietspad nuttig of wenselijk kan worden gevonden.

A1. Verkeerskundige noodzaak
Een objectieve noodzaak wordt bepaald aan de hand van relevante kaders en uitgangspunten. Het 
gaat om het volgende: 
 Richtlijnen/aanbevelingen voor de inrichting van wegen buiten de bebouwde kom (CROW2).
 Gemeentelijke beleid met betrekking tot een Duurzaam Veilige inrichting van wegen (GVVP3).
 De verkeersintensiteit: ca. 900 auto’s/dag en (inschatting) ergens tussen 100-200 fietsers/dag.
 Er zijn drie geregistreerde verkeersongevallen4 bekend, waarvan één uit 2014 met een fietser   (de 

exacte locatie is onbekend; er was sprake van een delict, dus ernstig fout gedrag, en geen directe 
relatie met de weginrichting). 

 De rijsnelheid4 ligt onder 60 km/u, Dat past bij de functie en de inrichting van de weg. 

Op grond van geregistreerde ongevallen, de rijsnelheid en de richtlijnen en aanbevelingen  
voor de weginrichting is er geen objectieve verkeerskundige noodzaak voor de aanleg van een 
(vrij liggend) fietspad langs de Manderseweg. 
In het GVVP is de voorkeur vastgelegd voor het gemengd gebruik van de weg (alle bestuurders op 
één rijbaan). Fietsers kunnen in principe op veilige wijze gebruik maken van de weg. Omdat er geen 
objectieve verkeerskundige reden is om een verkeersfietspad langs de Manderseweg aan te leggen, 
is het ook om redenen van precedentwerking ongewenst om dat hier te doen.

A2. Nut en wenselijkheid om andere redenen
Er zijn andere redenen waardoor de aanleg van een fiets-/wandelpad langs de Manderseweg wel 
nuttig en wenselijk kan worden gevonden. Het gaat dan niet meer over een verkeersfietspad, maar 
over een recreatief fietspad. Aan een recreatief fietspad kunnen minder zware eisen gesteld worden 
(qua ligging, breedte of soort verharding, toe te laten weggebruikers). 

Argumenten, zoals aangedragen door de dorpsraad/werkgroep Wonen & Infra/Mijn Dorp 2030 uit 
Vasse, die ‘pleiten’ vóór de aanleg van een recreatief fietspad, zijn:
 Gemiddeld 50 schoolkinderen van en naar Vasse maken per dag gebruik van de Manderseweg. 

De combinatie van kinderen en zwaar verkeer en landbouwverkeer zorgt voor subjectieve 
verkeersonveiligheid. Fietsers kunnen niet altijd uitwijken naar de bermen, omdat deze kwalitatief 
onvoldoende goed zijn.

 Kinderen van en naar scouting, voetbal, paardensport, klootschieten, e.d. maken gebruik van de 
weg. Hiervoor gelden dezelfde aspecten als bij de schoolkinderen, maar de tijden waarop zij van 
de weg gebruik maken, kunnen verschillen (soms meer ’s avonds of in het weekend). Hierbij gaat 

het niet alleen om jeugd uit Mander die gebruik maakt van verenigingen en voorzieningen in 

2 CROW is een landelijk kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte.
3 GVVP: Strategisch Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 2018, met daarin uitgangspunten en kaders voor de 
inrichting van wegen.
4 Voor onderzoek naar geregistreerde ongevallen en de rijsnelheid (“V85”) is gebruik gemaakt van Viastat.nl.
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Vasse, maar ook om de jeugd uit Vasse die gebruik maakt van de verenigingen en voorzieningen 
in Mander.

 Toeristen en recreanten maken van de weg gebruik. Er zijn diverse verblijfsmogelijkheden in het 
gebied en Vasse heeft voor hen aantrekkingskracht (voorzieningen, horeca, winkels). Toeristen 
moeten naar hun gevoel wel veilig op de Manderseweg kunnen fietsen.

 ’s Avonds en ‘s winters is er een groter gevoel van onveiligheid. Dat heeft ook te maken met het 
ontbreken van verlichting. Voor deel ouders betekent dit dat de kinderen gehaald en gebracht 
worden naar (sport)activiteiten of verenigingen, omdat het niet veilig genoeg wordt gevonden om 
de kinderen op de Manderseweg in het donker te laten fietsen. De weg is relatief smal en loopt 
schuin af, waardoor het fietsen naast de automobilisten niet prettig is.

 Aangegeven wordt dat de kwaliteit van de bermen soms te wensen over laat. Naast de graskeien, 
die soms ook zelf schade vertonen, verzakt de berm soms doordat het grote en zware verkeer te 
vaak moet uitwijken. Hierdoor ontstaat een gevaarlijke rand voor fietsers. De maatregelen die al 
eerder zijn getroffen om onnodig zwaar verkeer te mijden op de Manderseweg hebben niet geleid 
tot een langere levensduur van een stabiele weg en berm.

De hieruit te trekken conclusie ten aanzien van nut en wenselijkheid is dat er argumenten zijn 
die de aanleg van een recreatief fietspad langs de Manderseweg nuttig of wenselijk laten zijn.

Met bovenstaande is de eerste vraag uit de motie 2017/Bekhuis beantwoord. Van een objectieve 
verkeerskundige noodzaak is geen sprake, maar uit oogpunt van nut en wenselijkheid kan aanleg van 
een fietspad overwogen worden. Op grond hiervan kan de gemeenteraad een besluit nemen over een 
eventueel vervolgtraject. Een vervolgtraject zal in nauw overleg met de vertegenwoordigers van Vasse 
moeten worden opgepakt. De informatie die hierna is gegeven in paragraaf B (m.b.t. financiering) en C 
(“Appendix” m.b.t. de grondpositie) kan bij een vervolg relevant worden.

B. Onderzoek naar de mogelijkheden van (externe) financiering
Over externe financiering in de vorm van een financiële bijdrage (subsidie) van derden kunnen we 
relatief kort zijn: zie B1 “Subsidies” hieronder. In het kader van de beantwoording van de vraag is ook 
gekeken naar de mogelijkheden vanuit Vasse om de realisatiekosten te beïnvloeden. Vanuit de optiek 
van de gemeente kan dit immers ook als externe financiering worden gezien. Zie hiervoor B2 “Inbreng 
vanuit Vasse” hieronder. In de appendix wordt tenslotte een globaal inzicht gegeven in de eventuele 
kosten (voor zover in dit stadium mogelijk).

B1. Subsidies
Er is gekeken naar verkeerssubsidies en eventuele andere mogelijkheden. Na besluitvorming over 
een eventuele vervolgfase wordt aan de subsidie-coördinator gevraagd om het onderstaande –waar  
mogelijk- te actualiseren.

B1.1. Verkeerssubsidies
Door het ontbreken van een verkeerskundige noodzaak voor een fietspad langs de Manderseweg kan 
wellicht aanspraak gemaakt worden op het Programma Verkeersveiligheid (onderdeel van bijdrage-
regeling DUV&V/provincie Overijssel). Het is een bijdrage van maximaal 25% van de kosten, waarbij 
niet bij voorbaat is gezegd dat er voldoende budget beschikbaar zal zijn om deze 25% te dekken. 

B1.2. Andere subsidieregelingen
Op grond van de argumenten “nut en de wenselijkheid” van een fietspad, zoals aangedragen vanuit 
Vasse zelf, is gezocht naar andere mogelijkheden voor externe financiering. De subsidie-coördinator 
is hierbij betrokken en heeft in 2018 onderstaande mogelijkheden benoemd:
 Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente 4.0: 

http://www.overijssel.nl/loket/subsidies/@N5O/gebiedsontwikkeling-0/ De aanleg van een fietspad 
kan passen onder activiteit 3 van de regeling: ‘De uitvoering van fysiek-ruimtelijke projecten die 
bijdragen aan het versterken van de sociaaleconomische situatie in Noordoost-Twente’. De 
activiteiten dragen bij aan ten minste één van de volgende thema’s uit de gebiedsvisie: Nieuwe 
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economische dragers landbouw; Leefbaarheid kleine kernen; Grensoverschrijdende verbindingen 
(Duitsland); Verbinding stad-land. Het gaat om een bijdrage van maximaal 50%.

 Leefbare kleine kernen:
http://www.overijssel.nl/loket/subsidies/@L3_/leefbare-kleine/ Wellicht is een recreatief fietspad 
vanuit de leefbaarheidsinvalshoek te benaderen. Het lijkt enigszins gezocht en het aantal 
aanvragen per gemeente is gemaximaliseerd op 4. Het gaat om een bijdrage van maximaal 50% 
van de kosten. Dit lijkt minder relevant [aldus de subsidie-coördinator].

 Gemeentelijk beleidskader Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO):
Het beleidskader dient als toetsingskader voor de gemeente om aangevraagde ontwikkelingen in 
het landelijke gebied te kunnen beoordelen op basis van de kwaliteitsimpuls. De mogelijkheden 
vanuit deze regeling kunnen in een later stadium worden onderzocht.

De conclusie ten aanzien van subsidies is dat er mogelijkheden zijn, die in een vervolgfase 
beter onderzocht kunnen worden. Bij een subsidieaanvraag zal de onderliggende motivering 
vanuit Vasse naar verwachting mede maatgevend zijn. Het lijkt niet realistisch om te rekenen 
op een hogere bijdrage dan 25% van de kosten.

B2. Inbreng vanuit Vasse (b.v. middels zelfwerkzaamheid)
Samen met Vasse is gekeken naar een rol die zij kan hebben bij aanleg of beheer en onderhoud. 
Vanuit de optiek van de gemeente is dat ook een vorm van externe financiering. Uit het overleg met 
de Vasse is hierover het volgende gebleken:
 In het onderstaande is uitgegaan van de aanleg van een recreatief fietspad met een breedte van 

2,0 meter en een zogeheten half-verharding. Dat past goed bij het recreatieve karakter van zo’n 
pad. Dit zijn voorlopige uitgangspunten; mocht bij een vervolgproces blijken dat b.v. een andere 
verhardingstype een meer verstandige keuze is, dan kunnen we daarvoor gaan. Alle andere 
technische uitgangspunten zijn te vinden in de Appendix achterin dit memo.

 De aanleg van een fietspadverharding is specialistisch werk en het ligt voor de hand dat de 
gemeente het fietspad laat aanleggen en dat Vasse daarin geen rol speelt.

 Vasse geeft aan dat ze zich willen inspannen om zelfwerkzaamheid te organiseren voor sommige 
aanlegwerkzaamheden (opruim- of opbreekwerk, het verplaatsen van afrasteringen, het uitvoeren 
van grondwerk [misschien], het terugleggen van bestratingen terugleggen [misschien]). Vasse 
heeft er vertrouwen in dat dit kan lukken, maar het is te vroeg om er meer over te zeggen.

De conclusie is dat de aanlegkosten (in totaal ca. € 85.000) in principe voor rekening van de 
gemeente komen, maar deze wellicht in geringe mate (voor een bedrag van ca. € 10.000 van de in 
totaal € 85.000) te beïnvloeden zijn met zelfwerkzaamheid door Vasse. 
Vasse geeft aan mogelijkheden te zien voor zelfwerkzaamheid, maar dat dit nader onderzoek en 
afstemming vergt, die in dit stadium van het proces nog niet mogelijk zijn. Het is nog te vroeg om 
hierover meer concrete afspraken te maken. 
De proceskosten (voorbereiden, procedures, uitvoeringsbegeleiding e.d.) zijn altijd voor rekening van 
de gemeente (het gaat om ca. € 20.000).
De kosten voor grondverwerving (incl. bijkomende kosten zoals kadaster en notaris) worden geschat 
op ca. € 45.000. Hoe grondverwerving uiteindelijk vormgegeven kan/moet worden, moet blijken uit een 
vervolgproces. Daar is op voorhand niet meer informatie over te geven, ook niet over de wijze of mate 
waarin die kosten te beïnvloeden zijn.

Zie Appendix C1 voor nadere bijzonderheden over de kosten en Appendix C2 voor meer achtergrond 
over de grondpositie en grondverwerving. In de tabel hierna is nogmaals een kostenoverzicht te zien, 
van de kosten zoals die hiervoor zijn beschreven. Ook hierin is te zien welk deel van de kosten 
wellicht te beïnvloeden is door Vasse en voor welke aspecten nader onderzoek nodig is:

Betreft (kostensoort en geraamd 
totaalbedrag hiervoor):

Welke kosten zijn sowieso 
voor rekening gemeente?

Welke besparing is mogelijk 
met zelfwerkzaamheid?

Proceskosten à ca. € 20.000 € 20.000 -
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Aanlegkosten à ca. € 85.000 € 75.000 € 10.000
Grondverwerving à ca. € 45.000 Moet uit vervolgonderzoek duidelijk worden (zie appendix).
Beheer/onderhoud à ca. € 1.000 Moet uit vervolgonderzoek duidelijk worden.
Totaal proces-, aanleg- en 
grondverwervingskosten =
ca. € 150.000

€ 95.000 
+ nader te bepalen deel 
van de grondkosten
+ eventuele kosten voor het 
regulier onderhoud

€ 10.000 
+ misschien een besparing op 
de grondkosten 
+ eventueel een besparing op 
het regulier onderhoud

  Alle bedragen zijn globaal en onder voorbehoud

Geconcludeerd wordt dat er mogelijkheden zijn om de aanlegkosten te beïnvloeden door 
zelfwerkzaamheid vanuit Vasse, maar dat het naar verwachting een relatief gering deel van de 
totale kosten zal zijn. 

Een vervolgproces kan meer duidelijkheid brengen in de nog openstaande vragen in het memo. Het is 
in dit stadium niet mogelijk om meer duidelijk te geven vanuit Vasse, omdat dit meer onderzoek en 
afstemming vergt, met name met omwonenden en grondeigenaren. Het is nu te vroeg om daarover 
uitspraken te doen, want dat vergt meer afstemming en overleg. 

Volgende pagina: 
Appendix (kostenraming met technische uitgangspunten en grondverwerving)
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C. Appendix
In deze appendix wordt aanvullende informatie gegeven over twee zaken, die beide relevant worden 
als de gemeenteraad besluit tot een vervolgproces: C1) Kostenraming en C2) Grondpositie.

C1. Kostenraming met technische uitgangspunten
In de tabel zijn globale bedragen aangegeven met betrekking tot de realisatie van een fietspad langs 
de Manderseweg. De kosten zijn een inschatting op grond van expert judgement, maar zonder dat er 
een ontwerpplan voorligt of er nader technisch onderzoek is uitgevoerd. 

Betreft: Omschrijving: Kosten excl. btw:

Proceskosten Vergunningen, ontwerp, directievoering, 
uitvoeringskosten, administratie, etc

€ 20.000

Aanlegkosten Pad met half-verharding 1000 m, breed 2 m:
Ontgraven, aanbrengen zand en half-verharding

€ 75.000
bij € 75 per m1

Bermen (minimaal 1,50 + 0,50 m), borden, 
erfaansluitingen, afrasteringen, etc 

€ 10.000

Grondverwerving Schatting ca. 2500 m² à ca. € 8,50 (+ afronding) € 25.000
Notaris, kadaster, inzet makelaar € 20.000
Extra kosten/risico vanwege kadastrale situatie PM

Onderhoud Pad (inspectie en kleine reparaties) € 600/jaar
Bermen e.d. € 400/jaar

TOTAAL: Alle realisatie- en proceskosten: € 150.000 excl. 
PM + exploitatie

Alle bedragen zijn onder globaal en onder voorbehoud

De uitgangspunten voor de kostenberekening zijn:
 Een recreatief fietspad met een half-verharding en een breedte van 2,0 meter. Tijdens een 

vervolgproces wordt bekeken of een half-verharding de meest verstandige keuze is.
 Bord B13 (onverplicht fietspad) wordt geplaatst. Bromfietsers e.d. zijn niet toegestaan.
 De bermbreedte (rijbaan-fietspad is minimaal 1,5 m. Zijbermen zijn minimaal 0,5 m breed.
 De ligging is aan de oost- en noordzijde van de Manderseweg (minder invloed op huispercelen). 
 Een bestemmingsplanwijziging is niet nodig (de agrarische bestemming laat de aanleg van een 

fietspad toe). Wel is een omgevingsvergunning nodig. De situatie bij huispercelen kan wel een 
risico inhouden (juridisch en financieel).

 Uitgangspunt is dat er geen kosten kabels/leidingen e.d. zullen zijn (want een half-verharding).

C2. Grondpositie
In normale omstandigheden wordt –als er een fietspad naast een bestaande weg wordt aangelegd- 
een strook grond naast de bestaande weg gekocht van aanliggende grondeigenaren en wordt daarna 
het fietspad op die strook grond aangelegd. 
Langs de Manderseweg ligt een groot deel van de rijbaan en de bermen van de Manderseweg op 
particuliere grond. De grens gemeente-particulier slingert als het ware op grillige wijze over de weg. 
Ook is er sprake van minimaal één geval waar gemeentegrond door een particulier in gebruik is 
genomen (en waar mogelijk sprake is van verjaring). Het is daarom de vraag of het eenvoudigweg 
aankopen van een strook grond voor een fietspad wel een reëel uitgangspunt is. De grondverwerving 
kan wat dat betreft een risico vormen.
In dit stadium van het proces, waar nog besluitvorming moet plaatsvinden over een eventuele 
vervolgfase, is het niet mogelijk om meer te zeggen over de grondverwerving. Het risico bestaat dat er 
meer grondverwerving nodig is, dat er onvoldoende draagvlak is of dat de kosten ervan zullen 
toenemen. 
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