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Schriftelijke vragen over veiligheid van provinciale wegen 
binnen bebouwde kom 

Geachte heer Van der Born, 

In uw brief van 21 april jl. stelt u ons college namens de fractie van de 
Christenunie een aantal vragen betreffende de verkeersveiligheid op provinciale 
wegen binnen de bebouwde kom. Dit naar naar aanleiding van het verwijderen van 
een drietal flitspalen op de N361 in Sauwerd en Winsum en de N360 in 
Appingedam. 

Als eerste willen wij ons verontschuldigen voor het feit dat de beantwoording van 
uw vragen langer heeft geduurd dan onze gewoonte is. Enerzijds heeft dit te 
maken met de wisseling van het college van Gedeputeerde Staten, anderzijds 
wilden we naast de beantwoording ook mogelijke oplossingsrichtingen verkennen. 
Daarvoor was overleg nodig met betrokken partijen als het Openbaar Ministerie en 
de politie. 

Voordat wij uw vragen beantwoorden, geven wij u eerst wat achtergrondinformatie. 
De flitspalen en camera's waar u in uw brief op doelt zijn in de jaren 90 geplaatst 
door de provincie Groningen en zijn ook ons eigendom. Het plaatsen van 
dergelijke snelheidbeperkende maatregelen ligt normaliter op het terrein van het 
OM en tegenwoordig ook het CJIB. In het kader van verkeersveiligheidsprojecten 
op o.a. de N360 en N361was er destijds behoefte aan een aantal flitspalen en 
politie/OM hadden voor de financiering van deze opsporingsmidddelen geen geld 
beschikbaar. De provincie heeft daarom -omwille van de verkeersveiligheid- zelf de 
middelen destijds beschikbaar gesteld en werd daarmee eigenaar van de palen. 
Het gebruik van de palen in de zin van het rouleren van camera's, wisselen van 
films, etc. kwam in handen van de politie. 

Vorig jaar is begonnen uitvoering te geven aan het besluit van het CJIB om te 
stoppen met de verwerking van fotogegevens van oude analoge flitspalen. Dit is 
landelijk gecommuniceerd met de politie, wat heeft geleid tot een interne opdracht 
om de nog in werking zijnde analoge flitspalen uit te zetten. Dit is op de N360 en 
N361 inderdaad gebeurd, de camera's werkten vanaf dat moment niet meer. 
Vervolgens zijn de flitspalen door de afdeling Beheer & Onderhoud verwijderd 
omdat het beleid is om obstakels in de berm zonder functie te verwijderen. 

06-HB-SG.001 De provincie Groningen werkt volgens normen die zijn vastgelegd in een handvest voor dienstverlening. 
Dit handvest vindt u op onze website of kunt u opvragen bij de afdeling Communicatie en Kabinet, Publieksvoorlichting: 050 3164160 



Wij beantwoorden uw vragen verder als volgt. 

Vraag 1. 
Bent u met de Statenfractie van de Christenunie van mening dat de veiligheid van 
de provinciale wegen van groot belang is en in het bijzonder binnen de bebouwde 
kom om specifieke maatregelen vraagt? 

Antwoord; 
Wij zijn dit met u eens. Verkeersveiligheid is uiteraard van groot belang zowel 
binnen als buiten de bebouwde kom. 

Vraag 2. 
Zijn er in de provincie nog meer flitspalen langs de provinciale wegen en binnen de 
bebouwde kom verwijderd? Zo ja, welke? 

Antwoord: 
Nee. 

Vraag 3 
Herkent u de constatering van omwonenden dat sinds het verdwijnen van de 
flitspalen de verkeersveiligheid op deze plaaten is afgenomen? Zo niet, waar 
baseert u dat op? 

Antwoord: 
Wij herkennen dit niet. Wij baseren dit op contacten met de politie en op 
snelheidsmetingen die wij na het verwijderen van de flitspalen op de locaties 
hebben uitgevoerd. Daaruit blijkt dat het snelheidsbeeld ter plaatse niet 
verontrustend is. Daar komt bij dat de politie m.n. in Sauwerd en Winsum 
regelmatig extra snelheidscontroles uitvoert. 

Vraag 4 
Zowel de gemeenten als omwonenden werden verrast door de plotselinge 
verwijdering van de flitspalen. Bent u met ons van mening dat het wenselijker is dat 
gemeenten hierover vooraf worden ingelicht? Ziet het College daarin een rol voor 
de provincie weggelegd? 

Antwoord: 
Wij vinden goede communicatie naar alle belanghebbenden (overheden en 
omwonenden) van belang bij dit soort maatregelen. In dit concrete geval had de 
communicatie beter gekund. Voor zover het gaat om zaken waar wij als provincie 
primair verantwoordelijk voor zijn zien wij een rol voor de provincie. In dit geval 
hadden we de gemeenten en aanwonenden beter moeten informeren over het 
verwijderen van de flitspalen. Het besluit om te stoppen met verwerking van de 
gegevens van de analoge flitspalen ligt op het terrein van het CJIB en in de 
communicatie daarover zien wij voor de provincie geen rol. 

Vraag 5 
De gemeente Winsum heeft laten weten de flitspalen bij Sauwerd en Winsum 
graag terug te willen. Daarover gaat de gemeente het overleg aan met u en het 
Openbaar Ministerie. Gaat het College dit overleg met de gemeente aan en wat is 
uw inzet voor dit overleg? 

Antwoord: 
Uiteraard gaan wij hierover desgevraagd het overleg met de gemeente en 
eventueel het OM aan. 



Daarbij willen wij wel opmerken dat wij de kansen voor wat betreft het 
terugplaatsen van de flitspalen niet groot achten. Voor wat betreft de flitspaal in 
Sauwerd ligt de oorzaak hiervoor in juridisch-technische redenen. Daar is extra 
handhaving het devies. De politie is hiertoe bereid en heeft hierover toezeggingen 
gedaan. 
De vraag om een nieuwe digitale flitspaal ter hoogte van De Meeden in Winsum zal 
door het Openbaar Ministerie worden behandeld als een geheel nieuwe aanvraag. 
Dat betekent dat moet worden voldaan aan een aantal criteria met betrekking tot 
gereden snelheden en aantallen ongevallen op de locatie. Onze verwachting is dat 
niet wordt voldaan aan de genoemde criteria. 
Omdat ook hier geldt dat de politie bereid en in staat is om extra te handhaven, 
zetten wij ook voor deze locatie vooralsnog in op extra handhaving tot het moment 
waarop infrastructurele maatregelen kunnen worden genomen. 
Voor beide locaties geldt overigens dat wij in nauw overleg met politie en 
gemeente blijven en de ontwikkelingen m.b.t. het snelheidsgedrag voortdurend 
blijven volgen. 

Vraag 6 
Het terugplaatsen van de flitspalen is slechts één middel dat kan leiden tot een 
toename van de verkeersveiligheid in onder meer Sauwerd, Winsum en 
Appingedam. De Christenunie is van mening dat ook andere maatregelen geschikt 
en nodig zijn. 
is het College bereid nog meer maatregelen te nemen om de veiligheid van 
provinciale wegen door bebouwde kernen te vergroten? Zo Ja, welke maatregelen 
zijn dat? 

Antwoord: 
Op de N361 werken provincie, gemeenten, OM en politie op dit moment samen 
volgens de 3^-aanpak. Daarbij wordt door middel van aanpassingen aan de 
infrastructuur, educatie en handhaving de verkeersveiligheid verbeterd. Zo zal er in 
Sauwerd een herinrichting plaatsvinden en ook in Winsum zullen aanpassingen 
aan de infrastructuur worden gedaan. Vertrekpunt bij deze maatregelen is dat ze 
zodanig robuust moeten zijn dat het verkeer zich ook zonder flitspaal aan de 
gewenste snelheid houdt. 
In Appingedam is de planvoorbereiding van de herinrichting van het stationsgebied 
gestart. Naar verwachting voert de gemeente de herinrichting na de zomer uit. 
Ons beleid voor de veiligheid op onze wegen, zowel binnen als buiten de 
bebouwde kom is neergelegd in ons Beleidsplan Verkeersveiligheid Provinciale 
Wegen 2012-2020 en het daaraan gekoppelde meerjarige uitvoeringsprogramma. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


