GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 23 februari 2012
Zaaknr. 378127
Corr. nr. 2012-05227
Verzonden: 23 februari 2012

Overwegende:
dat de rijbaan van de brug, gelegen in de provinciale weg Aduard - Wehe-den Hoorn (N983) en over
het Reitdiep te Roodehaan, wordt versmald van 5.00 meter naar 3.80 meter en dat de schampstroken
aan beide kanten van de brug worden verbreed van 0.50 meter naar 1.10 meter;
dat hierdoor de snelheid van het verkeer zal dalen en dat voetgangers de brug veiliger kunnen
oversteken;
dat het in het belang van de vrijheid van het verkeer en de veiligheid op de weg gewenst is een
doorgaanverbod in te stellen voor het verkeer uit de ene richting bij nadering van verkeer uit de
andere richting;
dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer
(BABW) overleg heeft plaatsgevonden met de Regiopolitie Groningen, Unit Districtsondersteuning van
het district Noord/West, die bij brief van 17 februari 2012, kenmerk G12.009378, 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;
het Bevoegdhedenbesluit van 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 plaatsen van borden overeenkomstig de modellen F5 en F6, beide van bijlage 1 van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, een doorgaanverbod in te stellen voor de brug,
gelegen in de provinciale weg Aduard – Wehe-den Hoorn (N983) en over het Reitdiep te
Roodehaan, met dien verstande dat het verkeer rijdende in de richting van Aduard voorrang dient te
hebben boven het verkeer rijdende in de richting van Wehe-den Hoorn.
2. Dit besluit bekend te maken in de bladen Het Westerkwartier (editie van woensdag 29 februari
2012) en de Ommelander Courant (editie van donderdag 1 maart 2012).
De bekendmaking is ook in te zien op www.provinciegroningen.nl/actueel/bekendmakingen.
3. Een afschrift van dit besluit te zenden aan:
- de gemeente De Marne, t.a.v. de heer H. Joustra, Postbus 11, 9965 ZG Leens;
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- de gemeente Zuidhorn, t.a.v. de heer B. Groenewold, Postbus 3, 9800 AA Zuidhorn;
- Vereniging Dorpsbelangen Warfhuizen, t.a.v. Sj. van de Kooi, Baron van Asbeckweg 53,
9963 PB Warfhuizen;
- Regiopolitie Groningen, Divisie RET, Afdeling Centrale Verkeerstaken, Postbus 588,
9700 AN Groningen;
- Qbuzz, t.a.v. de heren P. Huzeling en B. van Duinen, Bornholmstraat 50, 9723 AZ Groningen;
- de afdelingen Verkeer & Vervoer, Werktuigbouw, Electro- en Bediening, Wegbeheer en
Wegenbouw, alle van de provincie Groningen.
4. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een ieder wiens belang rechtstreeks bij dit
besluit is betrokken, tijdens de termijn van terinzageligging (met ingang van vrijdag 2 maart 2012 tot
en met donderdag 12 april 2012 in kamer D415 van het provinciehuis te Groningen), een
bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift kan worden gestuurd 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, 23 februari 2012.
Namens Gedeputeerde Staten van Groningen:

R.A. Lombaerts
Hoofd van de afdeling Wegenbouw
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