
MEMO TOEZEGGINGEN  
 
Toezegging in de Statencommissie OGB d.d. 19 september 2012 
Aan : de voorzitter en leden van de statencommissie OGB 
Afschrift : overige statenleden  
Van gedeputeerde : Henk Brink 
Behandelend ambtenaar : Adri de Vries, EOMC team VV      
Datum  : 4 oktober 2012      
Onderwerp : reactie op mail van de heer Kolöffel van 16 juni 2012      

 
 
 
In de commisievergadering OGB van 19 september 2012 is bij de behandeling van de lijst van 
Ingekomen stukken u toegezegd de reactie op de email B5 van de heer J. Kolöffel van 16 juni 2012 te 
doen toekomen. 
Onderstaand vindt u de mail van de heer Kolöffel, het antwoord van de provincie daarop en de reactie 
van de gemeente Hoogeveen. 
 
Mail van de heer Kolöffel: 
 
>>> Jan Kolloffel  16-06-12 13:41 >>> 
Geacht Lid van Provinciale Staten van Drenthe, 
 
Op 23 mei 2012 verzond ik een e-mail aan de provincie met de vraag om een reactie waarom wel een 60 km zone wordt 
ingesteld en waarom daar dan niet wordt gehandhaafd.  Per ongeluk stelde ik de termijn voor reactie veel te kort, maar 
inmiddels is het 16 juni en zelfs een berichtje van ontvangst kon er kennelijk niet af uit de ambtelijke molen.  Daarom wend  
ik mij nu tot alle leden van Provinciale Staten persoonlijk;  om reden van e-mailveiligheid wel via de BCC. 
 
L.S., 
 
Door omstandigheden moet ik dagelijks naar Hoogeveen en uiteraard terug.  Ik kies daarvoor de kortste weg en dat is de A28 
tot de afslag 25 > Zuidwolde.  Dan volg ik de volgende route:  Leeuwenveenseweg > Echtensestraatweg > Nijstad.  Dit zijn 60-
km wegen en daar houd ik mij dan aan.  Levensgevaarlijk, want tot en met vrachtauto's 'rammen' je van de weg af omdat ze 
harder willen en mij kwalijk nemen dat ik de 60 km aanhoud.  Mijn vraag is daarom haal die borden morgen weg of zet op de  
korst mogelijke termijn trajectctcontrole apparatuur in en HANDHAAF!!! Nu is de 60km maatregel van de provincie een farce.  
Dat is toch niet de bedoeling. 
 
Ik verwacht uiterlijk 24 mei 2012 een reactie, want als die er dan niet is zal ik alle leden van provinciale staten hiermee 
benaderen.  Ik ben een zwaar geërgerde burger. 
 
Hoogachtend, 
 
J. Kollöffel 
Meppel 

 
 
Reactie Provincie 
 

Van: A de Vries 
Aan: J. Kollöffel
CC: Brink, H;  Statengriffie 
Datum 20-6-2012 9:58 
Onderwerp:  Verkeerssituatie 60km zone bij Hoogeveen 
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Geachte heer Kollöffel, 
  
Op 16 juni heeft u een mail aan alle leden van onze Provinciale Staten gestuurd. Gedeputeerde Brink, de verantwoordelijk 
gedeputeerde voor verkeer en vervoer, heeft u mail van diverse Statenleden doorgestuurd gekregen.  
In uw mail gaat u in op een mail van 23 mei die u aan de provincie heeft gestuurd. U heeft op deze mail nog geen reactie 
ontvangen. Dat vinden wij heel vervelend en is ook niet onze normale werkwijze. Onze oprechte excuses daarvoor. Uw mail is 
namelijk in een centrale mailbox van de provincie binnengekomen. En op 24 mei en 7 juni intern doorgestuurd. Op 
onverklaarbare wijze is vergeten u even een berichtje te sturen en de verdere afhandeling op te pakken.  
  
In uw mail van 23 mei maakt u melding van de verkeerssituatie op de wegen tussen de A28, afslag 25 en Hoogeveen. De daar 
ingestelde snelheidslimiet van 60 km/u wordt door veel weggebruikers niet nageleefd wat leidt tot gevaarlijke situaties. U stelt 
voor de limiet te gaan handhaven of anders de borden 60 te verwijderen. 
  
De wegen in de door u beschreven 60-km zone zijn in beheer bij de gemeente Hoogeveen, maar niet bij de provincie Drenthe. 
Uw mail hebben we dan ook doorgestuurd naar de gemeente Hoogeveen t.a.v. de heer J. Gossen. Met het verzoek contact met 
u op te nemen over de door u geschetste problematiek. 
  
In wat meer algemene zin kunnen we het volgende opmerken over welke punten de politie in beschouwing neemt alvorens te 
gaan handhaven:  
·         is er sprake van een onveilige situatie, o.a. uitgedrukt in aantal ongevallen / slachtoffers; 
·         is het percentage overtreders van de limiet hoog in combinatie met hoge snelheden, voormetingen door wegbeheerder; 
·         de weginrichting moet in overeenstemming zijn met de ingestelde snelheidslimiet; 
·         de bebording moet op orde zijn. 
Als provincie hebben wij geen directe invloed op het handhavingsprogramma van de politie. Een wegbeheerder kan wel een 
verzoek aan de politie doen op een bepaald traject te gaan handhaven. De politie betrekt dan wel bovenstaande punten bij een 
dergelijk verzoek. Mogelijk kunt u deze punten meenemen in uw contact met de heer Gossen van de gemeente Hoogeveen.  
  
U bent een betrokken weggebruiker. We hopen dat de contacten en uw opmerkingen over de verkeerssituatie tot resultaat 
hebben dat u op een veilige en verantwoorde wijze aan het verkeer kunt deelnemen. 
   
met vriendelijke groet, 
  
Namens de provincie Drenthe, 
Adri de Vries 
Teamleider Verkeer en Vervoer 
+31621 873 345 
a.devries@drenthe.nl  
  

 
Reactie van de gemeente Hoogeveen 
 
Van: Gossen, Johan 
Verzonden: donderdag 21 juni 2012 9:32 
Aan: J. Kollöffel
CC: 'a.devries@drenthe.nl' 
Onderwerp: 60 km. wegen 
 
Geachte heer Kolöffel, 
 
Via de provincie ontving ik uw mail over de snelheid waarmee wordt gereden op Nijstad in de gemeente Hoogeveen. Wij 
kunnen u daarover het volgende mededelen. 
 
Het wegennet in Nederland is sinds een aantal jaren opnieuw ingedeeld en ingericht. Wegen buiten de bebouwde kom die niet 
behoren tot het hoofdwegennet en die erfontsluiting kennen, behoren tot de categorie "erftoegangsweg" met een max. snelheid 
van 60 km/uur. Bij de start van het proces van ombouw naar een duurzaam wegennet was nog het uitgangspunt dat de weg 
dan ook zo zou moeten worden ingericht dat veel sneller rijden ook niet mogelijk is. Dat beleid is echter al lang verlaten. Het 
kost veel te veel geld en bovendien willen we Nederland ook niet volgooien met drempels. Enige zelfdiscipline van de 
weggebruiker mogen we toch wel verwachten. Wegen als Nijstad hebben markering die hoort bij een 60 km. weg en bebording 
met aanduiding van de max. snelheid. Dat vinden wij tegenwoordig voldoende. Alleen in geval van veiligheidsknelpunten 
passen we snelheidsremmende maatregelen toe. 
Natuurlijk gaat het zo nu en dan fout. Dagelijks komen er klachten binnen van auto's die te snel rijden op 30, 50, 60 en 80 
km/uur wegen. Het is niet eenvoudig als wegbeheerder daar grip op te krijgen. Na lang wikken en wegen en overleg met de 
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politie hebben wij een basisafspraak hoe om te gaan met alle binnenkomende klachten. Zodra er een klacht over te snel rijden 
bij ons binnen komt, gaan wij ter plaatse een snelheidsmeting uitvoeren gedurende een week met onze eigen radarapparatuur. 
Geeft het resultaat van de meting aan dat de V85 boven de grens ligt waarop de politie begint te bekeuren, dan volgt er 
politiecontrole. Met de V85 bedoelen we dat 85% van de weggebruikers zich houden aan de daarbij horende snelheid en dat 
15% deze snelheid overschrijdt. Ingeval van een max. snelheid van 60 km/uur begint de politie te bekeuren bij een snelheid van 
67 Km/uur. Zodra dus 15% van de weggebruikers sneller rijdt volgt er politiecontrole. Uw reactie beschouwen we ook als een 
klacht en daarom gaan we een meting houden op Nijstad. 
 
Overigens zijn we niet zo blij met al die mensen die tussen Meppel en Hoogeveen de route via Nijstad nemen. Hoogeveen is 
uitstekend bereikbaar via snelwegen en heeft maar liefst 3 aansluitingen daar op. De weg via Nijstad beschouwen we als een 
sluiproute. Vooral het gedeelte zonder fietspad dat parallel loopt aan de A28 en op het grondgebied van De Wolden ligt is niet 
geschikt voor doorgaand verkeer. 
 
Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Johan Gossen 
Senior verkeersdkundige 
Gemeente Hoogeveen 

 


