GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 31 oktober 2011
Zaaknr. 346003
Corr. nr. 2011-38874
Verzonden: 31 oktober 2011
Overwegende,
dat vanwege het grote aantal ongevallen op de provinciale weg N366: Veendam - Stadskanaal - Ter
Apel - Duitse grens (hierna te noemen de N366), in 2008 een verkeersveiligheidsproject van start is
gegaan;
dat het project is gericht op het verminderen van het aantal ongevallen op deze weg;
dat in verband met het bovenstaande voor de N366 de GVT (Gericht VerkeersToezicht)-formule wordt
toegepast;
dat in zo'n project verschillende maatregelen worden getroffen;
dat in de afgelopen periode door het inhalen diverse ongevallen hebben plaatsgevonden op de N366,
voor zover gelegen tussen Veendam en Pekela, waarvan ook één met dodelijke afloop;
dat dit weggedeelte over een aantal jaren wordt verdubbeld;
dat het uit het oogpunt van de verkeersveiligheid gewenst is om voor de N366, gelegen tussen
Veendam en Pekela, een inhaalverbod in te stellen tot het moment waarop dit weggedeelte is
verdubbeld;
dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer
(BABW) overleg heeft plaatsgevonden met de Regiopolitie Groningen, Unit Districtsondersteuning
Midden Oost, die bij brief van 20 september 2011, kenmerk G11.015023, heeft bericht geen bezwaar
te hebben tegen 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 verkeersmaatregelen is gemandateerd aan het hoofd van
de afdeling Wegenbouw.
BESLUITEN:
1. door het aanbrengen van een dubbele doorgetrokken as-streep, een inhaalverbod in te stellen voor
de provinciale weg Veendam - Stadskanaal - Ter Apel - Duitse grens (N366), voor zover gelegen
tussen Veendam en Pekela, vanaf km 2.565 tot 4.550.
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2. Te bepalen dat bovenvermelde tijdelijke verkeersmaatregel geldt tot het tijdstip waarop het onder 1.
genoemde weggedeelte is verdubbeld.
3. Dit besluit bekend te maken in de huis-aan-huisbladen De Veendammer (editie van dinsdag 8
november 2011) en het Streekblad/Pekelder Streekblad (editie van woensdag 9 november 2011).
Het verkeersbesluit is ook in te zien op www.provinciegroningen.nl/actueel/bekendmakingen.
4. Een afschrift van dit besluit te zenden aan:
- de gemeente Veendam, Postbus 20.004, 9641 PA Veendam;
- de gemeente Pekela, Postbus 20.000, 9665 ZM Oude Pekela;
- Regiopolitie Groningen, Divisie RET, Afdeling Centrale Verkeerstaken, Postbus 588,
9700 AN Groningen;
- Senza Communicatie, t.a.v. mevrouw J. Nijholt, Aweg 13, 9718 CT Groningen;
- de afdelingen Wegbeheer, Communicatie & Kabinet, Verkeer & Vervoer en Wegenbouw, alle van
de provincie Groningen.
5. Belanghebbenden kunnen tijdens de termijn van terinzageligging (met ingang van donderdag 10
november tot en met woensdag 21 december 2011 in kamer D415 van het provinciehuis te
Groningen) een bezwaarschrift indienen tegen het 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 afdeling Wegenbouw van de provincie
Groningen, telefoon: 050- 316 46 03.
Groningen, 31 oktober 2011.
Namens Gedeputeerde Staten van Groningen:

R.A. Lombaerts
Hoofd van de afdeling Wegenbouw
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