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Edelachtbare heer/mevrouw,

Op donderdag 14 februari hebben wij kennis genomen van het besluit van Provincie Groningen op ons

bezwaarschrift. Het besluit heeft als dag-stempel 13 februari 2019 met de bovengenoemde kenmerken.

Tegen dit besluit stellen wij een beroepschrift in op basis van de volgende gronden:

L. De procedure voor het bezwaar was onzorgvuldig. De beslistermijn is zonder de bezwaarmakers te in-

formeren ernstig overschreden. Uiteindelijk heeft de beslistermijn ruim 28 weken in beslag genomen.

De besluiten 2Ot8-O07522 en 2018-007528 zíjn bekendgemaakt op 3 juli 2018. Alle bezwaren tegen

de besluiten waren 27 juli 2O18 bij Gedeputeerde Staten binnen, ruimschoots binnen de bezwaar-

termijn van zes weken. Het bezwaar van Dorpsbelangen Adorp was voor 27 juli binnen met een

ontva ngstbevestigi ng.

De hoorzitting van de Commissie Rechtsbescherming Provincie en de lntergemeentelijke Commis-

sie Bezwaarschriften gemeenten Bedum, De Marne en Winsum heeft plaatsgevonden op vrijdag 12

oktober 2018. Bij deze gelegenheid werd de toezegging gedaan om binnen vier weken de adviezen

naar de colleges opgesteld te hebben.

De beslissing op bezwaar is door Gedeputeerde Staten verstuurd op 13 februari, ruim 17 weken na

de hoorzitting en ruim 28 weken na het indienen van bezwaar.

2. Een groot deel van de inwoners maakt bezwaar tegen de afsluiting bij Molenweg-Noord. ln de belan-

genafweging zijn deze bezwaren niet meegenomen. Dorpsbelangen deelt dit bezwaar.

Aan de afsluiting ligt een rapport van de Grontmij ten grondslag. Motivatie in het rapport voor af-

sluiting is gebaseerd op vier uitgangspunten: doorstroming, veiligheid, leefbaarheid en ruimtelijke

kwaliteit. Hierin zijn 4 varianten nader onderzocht met betrekking tot Molenweg-Noord. Variant 3

onderzoekt mogelijkheden voor een kwart openhouden van Molenweg-Noord. Deze variant kreeg

met name negatief advies vanwege groot ruimtebeslag in westelijke richting.

Wegnemen van fietspad aan de oostzijde is niet nader onderzocht bij variant 3, inwoners van

Adorp hebben dat meerdere malen ingebracht. Bij bezwaar van Dorpsbelangen is dat nogmaals

voorgelegd als alternatief en is bij de hoorzitting met een eigen onderzoek nader toegelicht.

Verkeersveiligheid was een belangrijk uitgangspunt in het rapport. Dorpsbelangen Adorp en veel

inwoners in Adorp komen tot de conclusie dat openhouden van Molenweg-Noord juist de ver-

keersveiligheid ten goede komt. De verkeerssituatie bij Molenweg-Zuid is nu al onoverzichtelijk

doordat alle verkeersstromen daar samenkomen, auto's, landbouwverkeer, voetgangers en fiet-

sers. Door de afsluiting van Molenweg-Noord neemt de verkeersdrukte hier alleen maar toe en

wordt het nog onveiliger.

Vanuit Adorp hebben bewoners een handtekeningenactie gehouden tegen de afsluiting van Molen-

weg-Noord. Van de woonadressen in Adorp heeft 95% de petitie ondertekend en ongeveer 70 in-

woners hebben bezwaarschriften ingediend, die allemaal niet-ontvankelijk of ongegrond zijn ver-

klaard. Er is onder. de bewoners groot draagvlak voor een ontsluiting via Molenweg-Noord.



3. Adviezen van de Commissie Rechtsbescherming Provincie Groningen en de lntergemeentelijke Com-

missie Bezwaarschriften van gemeenten Bedum, De Marne en Winsum, nu gemeente Het Hogeland

zijn volledig genegeerd.

Beide commissies spreken op verschillende wijze uit dat Provincie Groningen en Grontmij onvolle-

dig zijn geweest in hun onderzoek. Beide adviseren dan ook om het alternatief vanuit het dorp

Adorp nader te onderzoeken.

De lntergemeentelijke Commissie Bezwaarschriften geeft een verdeeld advies aan het college,

waarbij de meerderheid voor gegrondverklaring is op het bezwaar van Dorpsbelangen Adorp en

een minderheid voor ongegrondverklaring. Gemeente Het Hogeland neemt vervolgens het meer-

derheidsadvies niet over en volgt beslissing GS van Provincie Groningen tot de beslissing onge-

grond.

Commissie Rechtsbescherming geeft advies tot naderonderzoek naar variant 3, zoals door be-

zwaarden is ingebracht maar adviseert ongegrond op bezwaar Dorpsbelangen Adorp. Gedepu-

teerde Staten neemt de beslissing om het voorgenomen besluit in stand te laten.

Beide colleges gaan over tot ongegrondverklaring van het bezwaar van Dorpsbelangen Adorp. Zij

gaan hiermee volledig voorbij aan de voorkeursvariant van de inwoners zelf en adviezen van beide

rechtsbeschermingscomm issies.

Onze conclusie is dat Provincie Groningen onzorgvuldig handelt:

1. Onderzoek inzake het betreffende besluit tot afsluiting van Molenweg-Noord is onvolledig. Er is geen

onderzoek gedaan naar variant 3 met een veiliger fietsroute via de Molenweg. Veiligheid van fietsers

langs N361, veiligheid bus-gebruikers en veiligheid voor opgaand verkeer N-361" is niet gewaarborgd.

Onveiligheid bij op Molenweg-Zuid bij voortzetting van besluit neemt toe.

2. De beslistermijn op het bezwaar heeft ruim 28 weken geduurd zonder bezwaarmakers nader te infor-

meren.

3. De adviezen van beide rechtsbeschermingscommissies worden volledig genegeerd.

Uiteraard zijn wij als Dorpsbelangen Adorp ontvankelijk voor goed wederzijds en constructief overleg met

betrekking tot de herinrichting van N36L en de genoemde alternatieven. Wij nodigen Gedeputeerde Sta-

ten van de provincie Groningen daartoe gaarne uit.

Hierbij verzoeken wij u het beroepschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren. Het bestreden bovenge-

noemd besluit van Provincie Groningen te vernietigen, met een veroordeling in de kosten.

Graag zien wij uw uitnodiging voor nadere toelichting tegemoet en zijn wij vervolgens in afwachting van

uw uitspraak.

Hoogachtend,

Namens Dorpsbelangen Adorp

Voorzitter dhr.
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