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SP.
Motie vreemd aan de orde oversteekplaats Ruinen-Gijsserte N3zs

Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 25 april201g,

Constaterende dat:
- Het college van Gedeputeerde Staten voornemens is alle oversteekplaatsen op de

N375 te sluiten in het kader van Duuzaam Veilig Verkeer;- De oversteekplaats ter hoogte van Ruinen en Gijsselte daar één van is;- Als huidig alternatief voor de sluiting het verkeer gebruik moet gaan maken van de
aan de N375 parallel lopende postweg;

- De gedeputeerde in de zomer van 2017 nog aan het Dagblad van het Noorden heeft
laten weten in bijvoorbeeld een tunnel onder de N375 een goede vervangende
verbinding te zien;

Overwegende dat:
- Er commotie bij inwoners in Ruinen en omstreken is ontstaan over de voorgenomen

sluiting van de oversteekplaats;
- Deze de belangrijkste verbinding vormt om vanuit Ruinen via Gijsselte en Fluitenberg

Hoogeveen te bereiken;
- Uit tellingen blijkt dat maar liefst 1300 auto's per dag gebruik maken van de

oversteekplaats;
- Voor de Postweg substantiële wegverbreding onmogelijk is vanwege bekabeling in

de ondergrond en direct naastgelegen bomenrijen;
- Deze situatie onvoldoende mogelijkheden biedt om een verkeersveilige weg te

realiseren;
- Dit in tegenspraak is met het overheidsbeleid aangaande Duurzaam Veilig Verkeer;- Het betrekken van inwoners bij de besluitvorming onvoldoende is gebleken;
- Er mede op grond daarvan 1 100 handtekeningen zijn verzameld en ook

geënquêteerd is onder 1100 personen, waarbij een rotonde, tweebaanstunnel of
viaduct als passende alternatieven worden aangedragen voor de sluiting van de
oversteekplaats;

- Voor de uit de enquête naar voren gekomen alternatieven wel breed draagvlak
bestaat onder de inwoners van Ruinen en omstreken in tegenstelling tot het huidige
plan;

- Dergelijke alternatieven voor de sluiting van de oversteekplaats ter hoogte van
Berghuizen wel zijn aangeboden door de provincie;

Dragen het college op:
- Om met veilig en door de bevolking van Ruinen en omstreken gedragen alternatief te

komen voor de sluiting van de huidige oversteekplaats;

tot de orde vanEn

J. Tuin W. Moinat


