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Motie
Onderwerp : Kansen benutten 
Aard motie : Aan de orde van de dag
M.b.t. raadsvoorstel : Vaststellen meekoppelkansen dijkversterkingsproject 

Cuijk - Ravenstein en beschikbaar stellen investering 
€ 911.728,-

Nummer raadsvoorstel : RIS 2023-R-8
Datum raad : 2 februari 2023
Agendapunt raad : 22
Nummer motie : RIS 2023-M-2

Constaterende dat
- het college diverse meekoppelkansen in het kader van de dijkversterking Cuijk-

Ravenstein verder uit wil werken en hiervoor krediet vraagt aan de raad;
- de verdere uitwerking door het waterschap uitgevoerd wordt;
- in de verdere uitwerking diverse keuzes gemaakt moeten worden;
- het effect van de meekoppelkansen op dit moment nog niet duidelijk is;
- het project een grote ruimtelijke impact heeft op onze gemeente;
- er door bewoners zorgen zijn geuit over de effecten van de uit te werken 

maatregelen op hun woongenot.

Overwegende dat
- diverse belangen van zowel inwoners, bezoekers als bedrijven een rol spelen;
- het gevraagde krediet vrij groot is zonder dat de effecten op dit moment duidelijk 

zijn;
- deze aanvraag sec het krediet voor verder onderzoek en uitwerking betreft;
- de fietsbrug Haven Cuijk en de direct aansluitende fietspaden een substantieel deel 

van het gevraagde krediet betreft;
- er geen alternatieve tracés voor de fietsverbindingen zijn onderzocht;
- de meekoppelkansen breder bekeken kunnen worden dan slechts “uitwerken”;
- door het breder bekijken van de meekoppelkansen gemeenschapsgeld wellicht 

effectiever ingezet kan worden;
- er in het voorstel geen duidelijk go/no-go moment opgenomen is.

Spreekt uit/verzoekt het college
1. de verdere uitwerking breed op te pakken en bijvoorbeeld te onderzoeken of 

alternatieve tracés, buiten het dijklichaam, effectiever en/of goedkoper zijn. Hierbij 
de in het Raadsvoorstel genoemde tracés en voorkeuren (bijvoorbeeld de 
parkeervoorziening grenzend aan de woningen halfbastion Blauwkop en de 
fietsroute over de dijk ter hoogte van Vegetasscheweg 2 en 2A) niet op voorhand 
te beschouwen als voorkeursscenario;



RIS 2023-M-2 2

2. een tracéstudie uit te voeren naar de fietsverbinding vanaf de dijk ten noorden van 
Linden tot aan een aansluiting op de snelfietsroute Cuijk-Nijmegen. In deze studie 
eisen voor een aantrekkelijke fietsroute zoals beleving/aantrekkelijkheid, comfort, 
herkenbaarheid, veiligheid mee te nemen evenals de te verwachten uitvoerings-
kosten en bijdragen of subsidies van derden;

3. met de uitkomsten van de studies (scenario’s) naar de raad terug te komen om een 
besluit te nemen over het verder uitwerken van een tracé; 

4. de belangen van de omgeving goed mee te nemen en mee te wegen in het verder 
onderzoek en uitwerking naar de meekoppelkansen waarbij een goede, uitlegbare,  
afweging tussen algemeen en persoonlijk belang gemaakt wordt;

5. bij het onderzoek naar een veilige fietsverbinding Reek-Overlangel de eerder 
genoemde eisen voor een aantrekkelijke fietsverbinding nadrukkelijk mee te laten 
wegen. Autoverkeer hierbij ondergeschikt te laten zijn omdat de functie ten 
aanzien van autoverkeer “slechts” het ontsluiten van erven en percelen is.

Toelichting
Aanleiding van het voorstel zijn kansrijke meekoppelkansen die zichtbaar zijn 
geworden vanuit het versterken van de dijk. Het lijkt erop dat hierbij te veel gefocust is 
op de dijk zelf en niet in een breder verband is gekeken naar mogelijke alternatieven. 
Door middel van deze motie wordt gevraagd om deze tussenstap te zetten om de 
beste keuze te maken voor met name de opgevoerde fietsverbindingen maar ook bij 
de andere benoemde projecten (bijvoorbeeld halfbastion Blauwkop). De motie is niet 
gericht op uitgebreide technische studies maar op de daaraan voorafgaande 
tracéstudies en ruimtelijke inrichting studies. De middelen voor deze studies dienen 
gedekt te worden uit het ter beschikking te stellen krediet. Bij deze uitwerking kunnen 
ook de belangen van bewoners goed afgewogen worden. Tevens is aantrekkelijkheid 
en beleving van groot belang voor de fietsers. Het benoemen van toeristische en 
horeca kansen is hier een onderdeel van. Dat vereist een bredere blik dan uitwerken. In 
het oorspronkelijke raadsvoorstel is er een sterke relatie tussen het akkoord gaan met 
de planstudiekosten en de realisatie. Gedurende het proces stoppen is niet onmogelijk 
maar wel lastig. Een duidelijk go/no-go moment na het verdere onderzoek/uitwerking 
is dan ook gewenst.

Indieners
Van den Elzen (Team Lokaal)
Martens (CDA)
Bannink (LPG)
Oudenhoven (Liberaal LVC)
Van Diemen (GroenLinks-PvdA)

Status (in te vullen door de indiener)
Status Datum
In voorbereiding 31-01-2023
Als aangekondigd aangeleverd bij de griffie 01-02-2023
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Besluit raad
( X ) aangenomen met 34 stemmen voor en 0 stemmen tegen
(  ) verworpen met      stemmen tegen en      stemmen voor
(  ) ingetrokken

Richard van der Weegen
Griffier


