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Norgerbrug

Geachte mevrouw Zweers,

wij hebben uw brief (d.d. 4 augustus 2017) die u namens de bewoners van het
buurtschap Norgerbrug hebt gestuurd, in goede orde ontvangen. ln deze brief wijst
u ons op de gevolgen voor het buurtschap Norgerbrug door de verdere ontwikkeling
van Kloosterveen, zoals beschreven in de onlangs gepresenteerde Structuurvisie
Kloostervee n 20 1 7 -2O35.

ln deze Structuurvisie wordt naar uw oordeel geen enkele aandacht besteed aan de
gevolgen van het extra verkeersaanbod voor het buurtschap Norgerbrug. Dit extra
verkeer wordt naar uw mening niet alleen veroorzaakt door deze te ontwikkelen
woonwijk, maar ook door een autonome groei van het verkeer, mede als gevolg van
de aantrekkende economie.

De verkeersontsluiting moet nog nader worden uitgewerkt
De verkeersontsluiting van de wijk is in deze Structuurvisie niet nader uitgewerkt. Er is
slechts een gebied aangeduid waar de verknoping van het verkeer vanuit de woonwijk
met de bestaande provincíale weg N371 is gedacht.
wij ontwikkelen in de komende periode deze verknoping samen met de gemeenten
Assen en Midden-Drenthe.
Hierbij betrekken wij ook de aansluiting van de provinciale wegen N37i -N373, uw
zorg over de verzwaring van het verkeersaanbod en de daarmee samenhangende
kwaliteit van het buurtschap Norgerbrug.
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Wij betrekken het buurtschap bij de vervolgstappen
Zoals u in uw brief al aangeeft, betrekken wij u als buurtschap bij deze verdere uit-
werking en de concrete inrichting van het gebied. ln dat verband is het handig om
vanuit het buurtschap een contactpersoon aan te wijzen om hierover afspraken te
maken.

Hebt u nog vragen?
Wij hopen u hiermee eerst voldoende te hebben geïnformeerd en houden contact over
de verdere ontwikkelingen. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u

contact opnemen met de heer F.H.T. Koen, team Verkeer en Vervoer, telefoon-
nummer (0592) 36 55 13, e-mailadres f.koen@drenthe.nl.

Hoogachtend,

Gedeputeerde van

secretaris

Bijlage: Brief
walcoll.

buurtschap Norgerbrug

Afschrift aan:
- de leden van Provinciale Staten
- het college van Burgemeester en Wethouders van Assen, Postbus 30019,

9400 RA Assen
- het college van Burgemeester en Wethouders van Midden-Drenthe, Postbus 24,

9410 AA Beilen

rzitter



Pfiûvlf!ctË DRENT

Provinciale Staten

T.a.v. het College van Gedeputeerde Staten en statenleden

Postbus 122

9400 AC Assen

Betreft: Gevolgen voor het buurtschap Norgerbrug n.a.v. de structuurvisie Kloosterve en 2017-2035

Bovensmilde, 04-08-2017

Geacht College en geachte statenleden van de Provincie Drenthe,

Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van de plannen met betrekking tot de uitbreiding van
de Asser wijk Kloosterveen en de voorgenomen ontsluiting van deze wijk. Anders dan zich in deze
plannen ontvouwd, zijn wij als buurtschap van mening, dat de voorziene ontsluit¡ng van deze wijk
wel degelijk zal leiden tot verzwaring van het verkeersaanbod in ons buurtschap. Uit de MER die
opgenomen is in de structuurvisie van 26-06-2017 bl¡jkt dat het verkeersaanbod toe zal nemen tot
12.000 voertuigen per etmaalover de N373 en tot 12.200 over de N37L in de richting van en naar
Smilde.

Wij brengen u in herinnering dat het aantal voertuigen over de N373 5 jaar geleden nog 7500
voertuigen betrof. Hoewel de toename van het verkeersaanbod vanwege de uitbreiding van

Kloosterveen 3 op het oog dus niet enorm l¡jkt te zijn, is in de afgelopen jaren het aantalvoertuigen
al met een derde toegenomen. Als u daarbij in aanmerk¡ng neemt, dat dit in een periode van crisis
was, dan is er weinig fantasie voor nodig, om u voor te stellen dat het verkeersaanbod autonoom nog
verder zal stijgen.

ln de afgelaste plannen van 2012 werd een dergelijke toename rondom de Norgerbrug nog als zeer
onwenselijk geschetst! ln de huidige structuurvisie lijkt hier geen enkele aandacht voor te zijn. Omdat
wij als buurtschap het extra verkeersaanbod te verwerken krijgen, kunnen wij ons nietvinden in het
huidige plan voor de ontsluiting van Kloosterveen, waarbij is afgezien van het aanpakken van de
verkeerssituatie rondom de Norgerbrug.

Als oplossing / alternatief, stellen wij ons voor dat de ontsluitingsweg van Kloosterveen 3, richting
Norg /Veenhuizen door de wijk zelf wordt aangelegd (binnen de gemeente Assen) en dat de

Norgerbrug wordt afgesloten voor snel- en agrarisch verkeer. Wij brengen u in herinnering dat in de
plannen van 2Ot2 dit al als alternatief is aangedragen door de raadsleden van de Christen Unie van
Midden-Drenthe. Volledigheidshalve hebben we een schets van dit alternatief toegevoegd.

Wellicht ten overvloede brengen wij u in herinnering dat zowel de gemeente Assen, de gemeente
Midden-Drenthe als de provincie b¡j het afblazen van de vorige plannen hebben toegezegd dat,
indien er in de toekomst wijzig¡ngen zouden zijn in de bestemmingsplannen rondom de Norgerbrug,
wij als burgers hierin betrokken zouden worden. Wij ervaren de huidige activiteiten vanuit de
gemeentes en de provincie als zeer onvoldoende en dringen er bij het college dan ook op aan, dit op
korte termijn te veranderen. Wij zullen dit standpunt ook in de richting van de gemeentes
Midden-Drenthe en Assen naar voren brengen.
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Wij stellen voor dat we na de zomervakantie over deze alternatieven met u in gesprek gaan

ln afwachting van uw react¡e

Met vriendelijke groeten,

Namens het buurtschap Norgerbrug,

Fam. M. Zweers, Hoofdweg 234

Fam. A. Schreuder, Hoofdweg 235

W. van Zwol en K. Frankhuizen, Hoofdweg 236

Fam. R. Hoving, Hoofdweg 239

Fam. C. Wemes, Hoofdweg 240 en 24OA

Fam. Eskandar, Hoofdweg 242

Mw. M. Hopman, Hoofdweg 243

Fam. J.C. Geers, Norgervaart L

De overige buurtgenoten hebben wij in verband met de vakantie niet meer kunnen spreken.

lagen;

1. Tekening Christen Unie

2. Tekeningen alternatief voorstel vanuit buurtschap de Norgerbrug

3. Brief aan de bewoners van Norgerbrug van de provincie aangaande de herijking van plannen

voor Norgerbrug dd 2012.

Bij



Bijlage 1.

Plan van de Christen Unie
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Bijlage 2.

Foto L

Overzicht van de gehele situatie. Aan de linker zijde de huidige brug, aan de rechter zijde de nog te

realiseren brug. De nieuwe (turbo-)rotonde wordt zover mogelijk in zuidelijke richting verplaatst. Aan

de westzijde, zalde N37L richt¡ng Assen voorbijOlijve afbuigen in zuidelijke richting, waarbijeen

aansluiting wordt gemaakt op de nieuwe rotonde. De oversteekplaats ter hoogte van de nieuwe

brug, kan hetzelfde worden ingericht als de oversteekplaats ter hoogte van de Kloosterburg (kruising

met de Prof. Prakkeweg). Hierdoor is het graven van een fietstunnel niet noodzakelijk.

Foto 2

Detailaanzicht van het voorstel van de situatie aan de noordzijde van de Vaart. Ten noorden van de

nieuwe brug, wordt een (turbo-)rotonde gerealiseerd. Hierdoor blijft de doorstroming de wijk in en

uit intact als de brug open staat. Er komt aan weerszijden van de nieuw aan te leggen weg, een

groene geluidswal, zoals bijv. aan de Prof. Prakkeweg in Assen. Hierdoor behouden de bewoners van

de Hoofdvaartsweg het groene uitzicht. Ter hoogte van de aansluiting van de nieuwe weg met de

Norgervaart, zaleen in-/ en uitrit voor bestemmingsverkeer van de kanaalweg en de Hoofdvaartsweg

(30km) worden gemaakt. De huidige brug kan dan worden afgesloten voor snelverkeer.


