GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 30 augustus 2011
Zaaknr. 343307
Corr. nr. 2011-37255
Verzonden: 30 augustus 2011

Overwegende:
dat bij besluit van 23 september 2010, nr. 2010-45935, een 30 km per uur-zone is ingesteld voor
onder andere de provinciale weg Bedum - Onderdendam (N996; Bedumerweg) en de provinciale weg
Winsum - Onderdendam - Garrelsweer (N996; Middelstumerweg), beide voor zover gelegen binnen
de bebouwde korn van Onderdendarn;
dat voor de daarop aansluitende weggedeelten van de N995 en N996, gelegen buiten de bebouwde
kom, een maximumsnelheid van 80 km per uur geldt;
dat het verschil in maximumsnelheid tussen de situatie binnen en buiten de bebouwde kom groter is
dan 30 km per uur;
dat bij grote verschillen de overgang gefaseerd plaatsvindt;
dat in verband met het bovenstaande het gewenst is om op genoemde wegen het snelheidsregime
van 30 km per uur in te leiden met een regime van 60 km per uur (zonaal), over een lengte van 200
meter;
dat overeenkomstig artikel 24 van het Besiuit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer
(BABW) overleg heeft plaatsgevonden met de Regiopolitie Groningen, Unit Districtsondersteuning
van het district Noord/West, die bij brief van 18 augustus 2011, kenmerk G11.014933, een positief
advies heeft uitgebracht over de voorgenomen verkeersmaatregel;
gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en van de
Algemene wet bestuursrecht;
mede gelet op het Bevoegdhedenbesluit Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen 2011,
waarbij de bevoegdheid tot het treffen van verkeersrnaatregelen is gemandateerd aan het hoofd van
de afdefing Wegenbouw.

BESLUITEN:
1. door het plaatsen van borden overeenkomstig model Al van bijiage 1 van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990, een maximumsnelheid van 60 km per uur (zonaal) in te
stellen, in beide richtingen, voor:
a. de provinciale weg Bedum - Onderdendam (N995; Bedumerweg), vanaf de bebouwde komgrens
van Onderdendam, over een lengte van 200 meter in zuidelijke richting;
b. de provinciale weg Winsurn - Onderdendam - Garrelsweer (N996; Middelstumerweg), vanaf de
bebouwde komgrens van Onderdendam, over een fengte van 200 meter in oostelijke richting.

2. Dit besluit bekend te maken in de Noorderkrant (editie van woensdag 7 september 2011).
De bekendmaking is ook in te zien op www.provinciegroningen.nl/actueel/bekendmakingen.
3. Een afschrift van dit besluit te zenden aan:
- de gemeente Bedum, t.a.v. mevrouw H.S. Kruims, Postbus 38, 9780 AA Bedum;
- Regiopolitie Groningen, Divisie RET, Afdeling Centrale Verkeerstaken, Postbus 588,
9700 AN Groningen;
- de afdelingen Verkeer & Vervoer, Wegbeheer en Wegenbouw, alle van de provincie Groningen.
4.

Belanghebbenden kunnen tijdens de termijn van terinzageligging (met ingang van donderdag 8
september 2011 tot en met woensdag 19 oktober 2011 in kamer D415 van het provinciehuis te
Groningen) een bezwaarschrift indienen tegen dit verkeersbesluit. Zij kunnen hun bezwaar sturen
naar de provincie Groningen, t.a.v. Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. Als er
bezwaar is gemaakt, kan ook een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Rechtbank
Groningen, sector bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Hieraan zijn kosten
(griffierecht) verbonden.
Informatie is te verkrijgen bij de heer I.J. Westerdijk van de afdering Wegenbouw van de provincie
Groningen, telefoon: 050 - 316 46 03.

Groningen, 30 augustus 2011.
Namens Gedeputeerd taten van Groningen:

A. Lombaerts
Hoofd van de afdeling Wegenbouw

