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Betreft: Schriftelijke vragen veiligheid provinciale wegen binnen bebouwde kom 

Geacht College, 

Enkele weken geleden heeft het Openbaar Ministerie langs de provinciale wegen in Groningen 
flitspalen laten vervangen en verwijderen. Onder meer langs de N361 bij Sauwerd en Winsum en 
langs de N360 bij Appingedam zijn flitspalen verwijderd. 

Volgens omwonenden wordt er sinds het verdwijnen van de flitspalen veel harder door de dorpen 
gereden dan voorheen. Omdat fietsers, waaronder kinderen en jongeren, deze wegen in de 
bebouwde kom vaak over steken, levert dit gevaarlijke verkeerssituaties op. 

Naar aanleiding van bovenstaande hebben wij enkele vragen aan u: 

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? 

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

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? 

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? 

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. 

5. Gaat het College dit overleg met de gemeente aan en wat is uw inzet voor dit overleg? 

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. 

6. 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? 

Uw antwoorden op de door ons gestelde vragen zien wij met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet, namens de fractie van de Christenunie, 

Rinze van der Born 


