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Aan:
de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 5 oktober 2021
Ons kenme rk 4015.7 l2O2 1 001 768

Behandeld door team Verkeer en Vervoer (0592) 36 55 55
Onderwerp: Afdoening toezegging gedaan in de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid (OGB) van 8 september 2021 over snelheidslimieten
provinciale (gebiedsontslu iti ngs)wegen

Geachte voorzitter/l eden,
ln de vergadering van de Statencommissie OGB van 8 september 2021 hebben wij
toegezegd dat wij met u in gesprek gaan over snelheidslimieten op provinciale
wegen naar aanleiding van de bespreking van het provinciaal inpassingsplan
reconstructie Norgervaart. Hierbij is door verschillende fracties gevraagd een
verkeersbesluit voor te bereiden over de snelheid op dit traject van de N373.
Daarbij hebben wij toegezegd u zo snel mogelijk te informeren over het proces.
Met deze brief geven wij invulling aan deze toezegging.
De discussie over de maximumsnelheid op de Norgervaart staat niet op zichzelf.

Met enige regelmaat is de maximumsnelheid op provinciale wegen onderwerp
van gesprek. Wij merken dat het beleid, dat is gebaseerd op het indelingssysteem
van stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen, in de dagelijkse praktijk soms knelt met het gevoel van (on)veiligheid of ervaren overlast.
Eerder dit jaar hebben wij daarom ook een voorstel over de N855 tussen
Dieverbru g en Frederi ksoord teruggetrokken.
ln een werksessie zoals wij die voor ogen hebben, willen wij met u in een open
gesprek op zoek naar heldere kaders, waarmee wij de belangen van zowel de
weggebruikers als aanwonenden in toekomstige voorstellen goed kunnen
wegen, maar ook in kaart brengen wat de knelpunten zijn die wij daarbij tegen
kunnen komen.
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De werkbijeenkomst zal plaatsvinden op '15 december 2021 tussen 9.00-1 1.00 uur

Het definitieve programma zult u te zijnertijd ontvangen. Om zo goed mogelijk
op uw wensen en vragen in te kunnen spelen, hebben wij enkele Statenleden en
de Statengriffie gevraagd te ondersteunen bij de voorbereiding.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter

md/coll

, secretaris

