Nieuwsbrief N355
Een terugblik
De provincie Groningen wil de provinciale weg N355 tussen Zuidhorn en Groningen (beter bekend als
de Friesestraatweg) beter en veiliger maken door het aanleggen van parallelwegen. De grootste
reden hiervoor is de onveilige verkeerssituaties die ontstaan door de combinatie van de vele in- en
uitritten en de grote hoeveelheid verkeer. Het verkeer moet vaak afremmen en weer optrekken.
Hierdoor stroomt het verkeer niet goed door en ontstaan vaak kop-staartbotsingen. Om de
doorstroming en veiligheid te verbeteren willen we zo veel mogelijk aansluitingen op de weg
opheffen door de aanleg van parallelwegen. De parallelweg is ook een goed alternatief voor het
langzame (landbouw)verkeer.
Wij hebben samen met aanwonenden een plan gemaakt voor de aanpak van de N355 tussen
Zuidhorn en Groningen. Het plan wordt gefaseerd uitgevoerd. Bestuurlijk is afgesproken om in de
eerste fase de grootste knelpunten op het traject aan te pakken. Het deel tussen Groningen en
Nieuwklap heeft hierin de hoogste prioriteit en zal geheel uitgevoerd worden, inclusief de
onderdoorgang Slaperstil.
Stand van zaken
De laatste keer dat wij u hebben gesproken was op de inloopavond van 7 december 2017. Vlak
daarvoor en daarna hebben wij huiskamergesprekken gevoerd. Er zijn 31 reacties binnengekomen op
deze plannen. Deze reacties zijn verwerkt in een reactienota en hebben geleid tot een aangepast
plan. Gedeputeerde Staten hebben op 10 juli jl. ingestemd met dit plan en de bijbehorende
reactienota. Aan Provinciale Staten is gevraagd hierover ook een besluit te nemen. Daarnaast vragen
we Provinciale Staten om het benodigde budget voor de eerste fase vrij te geven. Als dat is gebeurd,
dan start de voorbereiding op de realisatie van de plannen.
Het plan
Het plan richt zich op alle doelstellingen, maar door de fasering alleen op het deel van de N355 waar
zich de grootste knelpunten bevinden. Het landbouwverkeer richting Groningen wordt straks bij
Nieuwklap naar de doorgaande parallelweg geleid. Ter plaatse van de bebouwing van de oostzijde
van Nieuwklap gaan we een 30 km/u zone aanleggen. Vervolgens wordt aan de oostzijde van
Slaperstil een onderdoorgang voor alle verkeer aangelegd, zodat er een ongelijkvloerse (en dus
veilige) oversteek wordt gerealiseerd. Daarmee kan de Zijlvesterweg Noordzijde worden "geknipt"
ter plaatse van de scherpe bocht. Om de Zijlvesterweg Zuidzijde af te sluiten van de Friesestraatweg
zal eerst de aansluiting Reitdiep - De Held moeten worde aangelegd. De tijdelijke verkeerslichten bij
Slaperstil komen daarna pas te vervallen. Deze aanpak levert een eenduidig wegbeeld op: vanaf (en
inclusief) Nieuwklap zijn alle kruisingen ongelijkvloers.
Het plan verbetert de situatie op dit deel van de N355 op het gebied van: doorstroming,
verkeersveiligheid, oversteekbaarheid en landschappelijke inpassing.
Planning
• 5 september 2018: Praten met de Staten in het provinciehuis. Van 16.00 uur tot 17.30 uur
bent u dan welkom in het provinciehuis, Martinikerkhof 12 Groningen om informeel bij te
praten met de leden van Provinciale Staten.
• 19 september 2018: Om 18:00 uur start de Statencommissie Mobiliteit, economie en
energie. Wilt u inspreken? Meld u dan aan door contact op te nemen met het secretariaat
van de Statengriffie, telefoon 050-316 4458. U wordt dan telefonisch doorverbonden met de
Statenadviseur van de commissie waar u wilt inspreken.

•

3 Oktober 2018 wordt het voorstel besproken door Provinciale Staten. Dan zullen Provinciale
Staten (waarschijnlijk) het besluit nemen om de voorbereiding op de realisatie te starten.
Deze fase duurt zeker 2 jaar, waarin de tekeningen verder worden uitgewerkt, de
bestemmingsplanprocedures en grondaankoop plaatsvinden. Vervolgens kan de uitvoering
beginnen.

Nieuwe documenten
Nu Gedeputeerde Staten een besluit hebben genomen, stellen we diverse documenten beschikbaar.
Via de website https://www.provinciegroningen.nl/uitvoering/verkeer-en-vervoer/n355-zuidhorngroningen/ kunt u de eindrapportage en de nieuwe tekening downloaden. Ook vindt u hier de
reactienota zoals deze vastgesteld is door GS. Deze nieuwsbrief wordt tevens voor iedereen
beschikbaar gesteld via bovengenoemde site. De indieners van de reacties krijgen de reactienota
tevens thuis gestuurd.
Vragen?
Neem voor vragen contact op met Tineke van den Anker - Hoekstra
(t.vanden.anker@provinciegroningen.nl of via 050-3164265)

