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Onderwerp: Inspraakreactie op de zienswijze reconstructie Norgervaart  

 

Geachte leden van de commissie, 

Om direct maar met de deur in huis te vallen. Wij realiseren ons dat het PIP niet gaat over het 
snelheidsregiem dat geldt of zou moeten gelden voor dit traject op de Norgervaart. Dat hebben wij 
ook kunnen lezen in de reacties op de zienswijze. Deze bevoegdheid ligt bij het college van 
gedeputeerde staten. Wij hebben ons daarom ook op 1 maart en 9 mei tot het college gericht met 
een verzoek tot verlaging van de snelheid op het traject in de bewoonde kern van Huis ter Heide 
parallel aan de reconstructie. Gelijktijdig omdat het aanpassen van de snelheid op dit traject als 
onderdeel van de wijziging van het wegbeeld dan direct meeloopt. Er voor of er na is minder logisch. 
We hebben echter helaas tot op heden geen reactie van GS mogen vernemen. 

In het PIP wordt geschreven dat een snelheid van 80 km/uur uitgangspunt is voor de reconstructie 
van de weg. Tijdens de ambtelijke voorbereiding heeft de afvaardiging van aanwonenden van Huis 
ter Heide zich vanaf het begin hier fel tegen verzet. De snelheid kan dan wel formeel passen bij de 
functie gebiedsontsluiting, het past niet in de ambitie van een gezonde leefomgeving. Om dit nog 
eens onder de aandacht te brengen spreken wij nu graag in voor de commissie. 

Op dit traject van nog geen 3 km, rijden per dag ruim 14000 auto's, waarvan ongeveer de helft 
richting Veenhuizen gaat en de andere helft richting Norg/Roden en vice versa. De gereden 
snelheden op deze weg is in combinatie met de hoge aantallen en het verouderde wegdek 
verantwoordelijk voor de hoge geluidsbelasting gedurende de hele dag. Geluidsoverlast die in de 
afgelopen decennia geleidelijk is toegenomen tot onacceptabele omvang. 

Deze reconstructie is hét moment om het snelheidsregime op een deel van de weg aan te passen. 
Verlaging van de snelheid in combinatie met het toepassen van geluidsabsorberend asfalt zal voor 
de korte en langere termijn een substantiële verlaging van de geluidsbelasting opleveren, met name 
voor de bewoners van de "bewoonde kern" van Huis ter Heide. Alleen met geluidsabsorberend 
asfalt komen we net binnen de wettelijke norm. Nét voldoen aan de norm is voor de bewoners 
echter geen vermindering van de overlast.  

Wij pleiten dan ook voor een aanpassing van de snelheid in de "bewoonde kern” van Huis ter Heide 
voor het traject waar het afwijkende wegbeeld in de plannen wordt toegepast. Door de 
verkeersgeleider bij de Koelenwegbrug moet het verkeer snelheid terugnemen. Het is voor de 
automobilist dan geen probleem om op het traject van het afwijkend wegbeeld deze lagere snelheid 
van ca 60 km/uur ook vast te houden i.p.v. weer op te trekken naar 80 km wat de nodige extra 
geluidsbelasting mee zal brengen. Echter, als de maximumsnelheid van 60 km/uur op dit bewoonde 
stukje NIET wordt afgedwongen, zal de automobilist na de verkeersgeleider weer optrekken tot een 
hogere snelheid. Dit optrekken zal extra overlast qua geluid en stank van uitlaatgassen met zich 
meebrengen. 



Naast een vermindering van de geluidsoverlast zal de verlaging van de snelheid in de bewoonde kern 
ook een extra positief effect hebben op de veiligheid, met name bij het in- en uitrijdend verkeer van 
en naar de woningen en bedrijven. 

Het nadeel voor de automobilist beperkt zich tot enkele seconden langer onderweg zijn en is als 
zodanig verwaarloosbaar.  

 

Ik sta hier overigens niet alleen voor mijzelf en mijn gezin, maar ik mag spreken voor alle bewoners 
die aan dit traject wonen aan weerszijden van de Koelenwegbrug van nr. 1 t/m 9 en nr. 10 t/m 20. 

Ons verzoek aan de commissie is dan ook om GS dringend te adviseren positief te besluiten op ons 
verzoek d.d. 1 maart jl. om een verkeersbesluit te nemen, waarbij de snelheid van 80 km per uur -
vanaf de Koelenwegbrug nabij bij de kern van Huis ter Heide zoals hierboven beschreven, wordt 
verlaagd naar 60 km per uur. Het lijkt ons raadzaam om de invoering hiervan gelijktijdig te laten 
plaatsvinden met de heropening van de aangepaste weg. 

Bert de Jonge, 

Tevens namens de bewoners kern Huis ter Heide 

 

NB. Voor de goede orde wijzen we u erop dat het traject Huis ter Heide zich onderscheidt van de 
trajecten Veenhuizen en Zuidvelde. Over beide trajecten gaat namelijk ongeveer de helft van het 
verkeer dat uiteindelijk weer bij elkaar komt op de Norgervaart.  

 


