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plannen voor de aanleg van de Fietsroute Plus 

Geachte heer Kaatee, 

In uw brief van 25 augustus 2017 stelt u ons 22 vragen over de brief namens de bewoners van de 
Winsumerstraatweg 1, 2 en 3 te Winsum betreffende de plannen voor de aanleg van de Fietsroute Plus tussen 
Groningen en Winsum. De beantwoording van deze vragen treft u hieronder aan. Volledigheidshalve herhalen 
wij uw vragen en geven daarna ons antwoord. 

Vraag 1 
Klopt het dat aan de bewoners van de Winsumerstraatweg 1, 2 en 3 te Winsum op de inloopavond van 
november 2015 door de Provincie is verteld dat er voor de aanleg van de Fietsroute Plus enkel ter hoogte van 
het woonerf van nummer 2 een strook van hun perceel van maximaal 1 meter breed nodig zou zijn? 

Antwoord 
Op 10 en 12 november 2015 hebben op basis van een schetsontwerp inloopavonden plaatsgevonden. Van 
dergelijke inloopavonden wordt geen letterlijke verslaglegging gedaan. Het is niet waarschijnlijk dat op een 
dergelijk detailniveau toezeggingen zijn gedaan. Naar aanleiding van deze avond is een notitie opgesteld met 
reacties en commentaar. Daarin komt de door u genoemde toezegging niet voor. Wel is er blijkens een verslag 
uit 2014 toegezegd dat bij de woningen de tussenberm circa 3 meter breed wordt in plaats van de vereiste 
6 meter. Dit is opgenomen in het ontwerp. 

Het aanhouden van deze smallere berm bij de woningen is een uitzondering om de woonerven zoveel mogelijk 
te ontzien. Idealiter wordt als uitgangspunt een bermbreedte van 6 meter aangehouden vanwege comfort en 
veiligheid van de Fietsroute Plus. Deze eis is afkomstig uit de Kwaliteitseisen Fietsroutes Plus en hoort bij de 
door Provinciale Staten vastgestelde Beleidsnota Fiets uit 2012. Ook in de door Provinciale Staten vastgestelde 
Fietsstrategie 2016-2025 is deze eis opgenomen. Voor de agrarische percelen tussen Winsumerstraatweg 1 en 
2 moet wel de gewenste bermbreedte van 6 meter worden aangehouden. Vanwege de aanwezigheid van een 
vleermuizenroute moet er minimaal één bomenrij in stand worden gehouden en wordt het fietspad achter de 
bomenrij langs gelegd. 

In een brief van 4 november 2015 is aan onder andere de bewoners van Winsumerstraatweg nrs. 1, 2 en 3 
toegezegd dat begin 2016 contact wordt opgenomen om het detailontwerp door te nemen, het benodigde 
ruimtebeslag van dit ontwerp toe te lichten en de consequenties daarvan met elkaar te bespreken. Vanwege 
vertraging in het project is op 29 april 2016 aan de omwonenden een brief gestuurd waarin wordt toegelicht dat 
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eerst het realisatiebesluit in juli 2016 wordt afgewacht. Na het realisatiebesluit zijn er een aantal onderzoeken 
verricht en is een detailontwerp uitgewerkt. Het toelichten van dit detailontwerp heeft op 26 juni 2017 
plaatsgevonden. 

Tijdens dit overleg bleek dat de bewoners de verwachting hadden dat na de formele besluitvorming nog andere 
alternatieven besproken konden worden, onder andere een variant waarbij de we g N361 wordt verlegd om 
ruimte te maken voor het fietspad. Daarnaast gaven ze aan zich zorgen te maken over onveilige situaties, 
veroorzaakt door onvoldoende zicht vanaf hun uitrit op het fietspad. 

Op basis van de zorgen van de bewoners hebben wij het ontwerp aangepast. Het zicht op het fietspad is 
verbeterd en er is minder grondaankoop nodig. Dit aangepaste ontwerp hebben wij op 27 juli 2017 aan de 
bewoners gepresenteerd. Het ontwerp bevat bij de agrarische percelen het minimale ruimtebeslag om aan de 
bermbreedte van 6 meter te voldoen en de bomenrij voor de vleermuizenroute in stand te houden. De bewoners 
gaven tijdens dit overleg aan dat ze te veel grond van de agrarische percelen moeten inleveren en niet tevreden 
zijn met het ontwerp. 

Vraag 2 
Zo ja, hoe kan het dan dat er nu veel meer grond van de percelen van nummers 1 e n 2 nodig blijkt te zijn? 

Antwoord 
Er is niet meer grond nodig. Het ontwerp bevat bij de woningen een bermbreedte van 3 meter. Van het woonerf 
van Winsumerstraatweg nr. 2 is een strook met een breedte van circa 1,50 meter nodig. Van de woonerven van 
Winsumerstraatweg nrs. 1 en 3 is geen grond benodig d. Over het ruimtebeslag op de agrarische percelen zijn 
in het verleden geen toezeggingen gedaan. 

Vraag 3 
Klopt het dat door de Provincie is toegezegd om begin 2016 met de bewoners van de Winsumerstraatweg 1, 2 
en 3 in gesprek te gaan over de verdere uitwerking van de plannen? 

Antwoord 
Zie antwoord op vraag 1. 

Vraag 4 
Zo ja, waarom is dat niet gebeurd? 

Antwoord 
Zie antwoord op vraag 1. 

Vraag 5 
Klopt het dat de toegezegde 'bespreking' van de plannen in juni 2017 in feite niet meer was dan een toelichting 
door de Provincie van het definitieve ontwerp? 

Antwoord 
De uitwerking van het realisatiebesluit dat door Provinciale Staten is genomen heeft geleid tot een 
detailontwerp. Dit ontwerp is op 26 juni 2017 aan de bewoners gepresenteerd. Op basis van deze bespreking 
en de zorgen die de bewoners hebben geuit onder andere over onveilige situaties is het detailontwerp 
aangepast. 

Vraag 6 
Klopt het dat de Provincie de belofte (herhaald in een mail van 13-07-2017) dat intern zou worden uitgezocht 
wat de bewoners is toegezegd ten aanzien van het bespreken van alternatieven, niet is nagekomen? 

Antwoord 
Nee, intern is nagegaan welke afspraken met de bewoners zijn gemaakt. 

Vraag 7 
Zo ja, waarom is die belofte niet nagekomen? 



Antwoord 
Zie antwoord op vraag 6. 

Vraag 8 
Klopt het dat de aanwezige bomenrij bestaat uit zieke essen die naar verwachting uiterlijk In 2020 het loodje 
zullen leggen? 

Antwoord 
Dat is onjuist. Er is wel essentaksterfte geconstateerd, dit betekent echter niet da t alle bomen uiterlijk in 2020 
zullen afsterven. 

Vraag 9 
Zo ja, waarom moeten deze bomen dan nu blijkbaar koste wat het kost behouden blijven? 

Antwoord 
Het in standhouden van een bomenrij is noodzakelijk voor handhaving van de vleermuizenroute. Deze maakt 
deel uit van een continue lijn over een lengte van circa 1800 meter. 

Vraag 10 
Klopt het dat de bosschages van perceel 2 ook deel uitmaken van de vleermuisroute? 

Antwoord 
Op het moment dat de Fietsroute Plus wordt gerealiseerd moeten een aantal bomen voor de woonerven van de 
WInsumerstraatweg nrs. 1, 2 en 3 worden gekapt. Om de vleermuizenroute te handhaven moet er een nieuwe 
groenstructuur worden aangelegd. Het Is logisch om deze te combineren met een nieuwe groenstructuur voor 
de bewoners. 

Vraag 11 
Zo ja, waarom kunnen die bosschages dan wel zo makkelijk worden verplaatst (terwijl de zieke bomenrij 
kennelijk koste wat het kost beschermd moet worden)? 

Antwoord 
Het is vanuit het oogpunt van veiligheid noodzakelijk de bosschages te verplaatsen (verwijderen en nieuwe 
planten). Zonder deze verplaatsing hebben bewoners onvoldoende zicht vanaf de uitr it op het fietspad. 

Vraag 12 
Waarom maakt de Provincie geen gebruik van het aanbod van de bewoners van nummer 2 om op hun perceel 
een voor de vleermuizen geschikte bomenrij te plaatsen? 

Antwoord 
Dit aanbod voldoet niet aan de vastgestelde norm van een bermbreedte van 6 meter. Deze norm wordt langs 
agrarische percelen over een lengte van ca. 1,5 km toegepast en enkel bij woonerven e n een brug 
onderbroken. 

Vraag 13 
Komen de kennelijk verplichte nieuwe bosschages op privéterrein? 

Antwoord 
Bewoners hebben aangegeven graag een nieuwe groenstructuur terug te willen op eigen terrein. Om minder 
grond aan te hoeven kopen van het woonerf heeft het combineren van de vleermuizenroute m et de nieuwe 
groenstructuur de voorkeur. 

Vraag 14 
Zo ja, hoe kan de Provincie de eigenaar verplichten tot het planten en onderhouden van deze bosschages? 

Antwoord 
De provincie kan de eigenaar niet verplichten tot het planten en onderhouden van deze bosschages. Deze optie 
kan alleen worden toegepast als er overeenstemming is met de bewoners. Indien geen overeenstemming wordt 



bereikt blijft de provincie wel verplicht de vleermuizenroute in stand te houden en moet in dat geval extra grond 
worden aangekocht. 

Vraag 15 
In aansluiting op de vorige vraag: krijgt de eigenaar hier een vergoeding voor? 

Antwoord 
Dit is afhankelijk van de uiteindelijke oplossing. 

Vraag 16 
Zo ja, hoe hoog is deze vergoeding? 

Antwoord 
Zie het antwoord op vraag 15. 

Vraag 17 
Klopt het dat op de definitieve tekening met als uitgiftedatum 23-08-2017 helemaal geen bosschages meer 
staan? 

Antwoord 
Dat klopt, het gaat om een concept tekening. De tekening had tot doel in gesprek te gaan over o.a. de invulling 
van de groenstrook. Op deze tekening zijn bomen ingetekend in plaats van een bosschage. 

Vraag 18 
Zo ja, waarom niet? 

Antwoord 
Zie antwoord op vraag 17. 

Vraag 19 
Is de In vraag 17 genoemde tekening identiek aan de tekening die op de bijeenkomst van 27-07-2017 is 
getoond? 

Antwoord 
Het ontwerp is identiek. Er is een nieuwe (digitale) uitdraai van dit ontwerp gemaakt. Op verzoek van de 
bewoners is de eigendomsgrens op de tekening toegevoegd. 

Vraag 20 
Waarom gaat de Provincie niet in op de variant van de bewoners zonder of met een minimale inbuiging? 

Antwoord 
Zie het antwoord op de vragen 1, 2 en 12. 

Vraag 21 
Wat gaat de Provincie doen om met deze betrokken en goedwillende bewoners tot een voor alle partijen 
bevredigende oplossing te komen? 

Antwoord 
De Provincie moet een afweging maken met oog op het algemeen belang en daarbij alle verschillende belangen 
en standpunten betrekken. Daarbij streven wij naar zorgvuldigheid en een goede oplossing voor betrokken 
partijen. Helaas lukt het niet altijd alle partijen tevreden te stellen. Vanzelfsprekend blijven wij in gesprek met de 
bewoners over het ontwerp en de aan te kopen gronden. In deze specifieke situatie kijken we of dit met behulp 
van een en mediator georganiseerd kan worden. 

Vraag 22 
Welke conclusie trekt de Provincie uit het feit dat wij hier voor de zoveelste keer hebben te maken met 
bewoners die aangeven dat hun vertrouwen in de Provincie is verdwenen? 



Antwoord 
Zie het antwoord op vraag 21. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedepu^erde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


