Beantwoording schriftelijke vragen Statencommissie OGB
17 juni 2020
Datum
Portefeuillehouder
Onderwerp

5 juni 2020
Cees Bijl
Agendapunt 6. Onttrekken aan het openbaar verkeer van de parkeerplaats
Brunlaan te Peize

Vraag PVV
We weten niet wat we hiervan moet denken. Dat een zo simpele zaak als het weghalen van een
parkeerplaatsje zo veel tijd en moeite gaat kosten. Belachelijk!
Wat wij nog wel zou willen weten is waarom automobilisten naar Groningen bevoordeeld worden
boven die naar Peize? Om te voorkomen dat automobilisten uit Peize de macht over het stuur
verliezen, in de tunnelbak komen (moeten ze eerst over de weg, dan door de berm en dan de bak in)
komt er een geleiderail? Verkeer naar Peize uut Grunnen mag zo van de weg af (rechts) door de
berm de bak in vliegen. We snappen het niet. GS wel?
Antwoord PVV
De PVV noemt het belachelijk dat het weghalen van een parkeerplaatsje zoveel tijd en moeite kost.
Wij hebben ons te houden aan wet- en regelgeving. Wij volgen de procedure die de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) voorschrijft. Omdat Provinciale Staten in deze bevoegd gezag is moet de
onttrekking eerst in ontwerp worden voorgelegd met terinzagelegging, voordat een definitief besluit
kan worden genomen. Dit betekent inderdaad een lange doorlooptijd voor een relatief eenvoudig
besluit.
Er is absoluut geen sprake van bevoordeling van autoverkeer dat in een bepaalde richting rijdt. Het al
dan niet (moeten) plaatsen van een geleiderail, is een verkeerstechnische afweging. Een voertuig dat
rechtdoor rijdt in een bocht, raakt van de weg in de buitenbocht en niet in de binnenbocht. In dit
specifieke geval leidt dat ertoe dat er aan westzijde van de N372 (de buitenbocht) een geleiderail
geplaatst moet worden en aan de oostzijde niet.

Vraag Christen Unie
De openbare parkeervoorziening is destijds aangelegd ter bescherming van de grond tegen
verzakking en biedt plaats voor twee à drie voertuigen. Van de parkeervoorziening wordt voornamelijk
door de bewoners en bezoekers van Groningerweg 31 gebruik gemaakt.
Wanneer de parkeervoorziening wordt onttrokken aan het openbaar verkeer levert dit dan ook
problemen op voor de bewoners en bezoekers van de Groningerweg 31?Zo ja, zijn hierover
gesprekken gevoerd?
Is de verkeersveiligheid door het plaatsen van de geleiderail blijvend gerealiseerd? Ook wanneer
bewoners en bezoekers van de Groningerweg 31 gebruik maken van parkeerplekken in de buurt?
Antwoord Christen Unie
In overleg met de bewoners en de gemeente Noordenveld is besloten om een nieuwe openbare
parkeervoorziening aan te brengen op gemeentelijke grond aan de Brunlaan. Deze is in december
2019 gerealiseerd en de bewoners en bezoekers van de Groningerweg 31 maken er gebruik van. De
locatie van deze nieuwe openbare parkeervoorziening is dusdanig gekozen dat er genoeg ruimte is
voor de geleiderail en dat er veilig geparkeerd kan worden.

