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Zaak LEE 19 / 912 BESLU  

Aanvullende notitie van Dorpsbelangen Adorp 

Betreft beroepschrift tegen het besluit van Provincie Groningen, zaaknummer 

K8194; briefnummer 2019-005928/7/A.19 

 

In deze aanvullende notitie op ons beroepschrift willen wij graag de voor ons 

relevante geschiedenis weergeven met betrekking tot bovengenoemde 

besluitvorming. We beschrijven hierin ook de onveilige situatie van Molenweg Zuid 

zowel huidig en zoals deze bij de herstructurering uitgevoerd wordt door de provincie 

in een nieuwe situatie. We beschrijven de betekenis van afsluiting voor 

landbouwverkeer en vrachtverkeer die noodzakelijkerwijs bij de afsluiting gebruik 

moeten maken van Molenweg Zuid. We geven een korte terugblik op onze inzet in 

tussenliggende periode van besluit GS tot heden met onze voortschrijdende 

afwegingen over de aanhangige zaak. We betrekken de Wegenverkeerswet bij deze 

zaak vanuit het dorp bezien.  

Zoals ons alternatief eerder is beschreven in ons beroepschrift lichten wij deze nader 

toe met de volgende punten: 

1.Geschiedenis Molenweg Noord 

2.Situatie Molenweg Zuid. 

3.Afsluiting Molenweg Noord en Landbouwverkeer 

4.Advies rechtscommissies op bezwaarschrift en onafhankelijk onderzoek 

5.De wegenverkeerswet 1994 en jurisprudentie 

6.Het alternatief en draagvlak in het dorp 

 

N.B. In 2017 is een roodlichtnegatie camera geplaatst bij de stoplichten voor ’t Witte 
Hoes. De bewoners in het dorp zijn de provincie zeer erkentelijk voor de mede 

ondersteuning van de provincie bij het Openbaar Ministerie voor het plaatsen van 

deze flitspaal. Samen met de waarschuwingsborden leidt het tot minder doorrijd 

gevallen. Een duidelijke verschilmeting voor en na de plaatsing is er echter niet.   

 

Samenvatting 

Adorp is er bij gebaat dat de opgang in noordelijke richting vanaf Molenweg Noord 

voor alle verkeer open blijft. Dorpsbelangen stelt alternatieven voor die de 

doorstroming niet hinderen en de veiligheid van het verkeer op de provinciale weg 

niet in gevaar brengen. Door totale afsluiting van Molenweg Noord wordt het 

opgaand verkeer in noordelijke richting in een gevaarlijker situatie gebracht bij 

Molenweg Zuid om de provinciale weg op te rijden. Molenweg Zuid voldoet niet aan 

de ontwerpeisen bij een nieuwe inrichting. 

Wij doen een beroep op de Wegenverkeerswet 1994 artikel 2: 

Lid 1a,  het verzekeren van de veiligheid op de weg 

Lid 1b,  het beschermen van weggebruikers en passagiers 

Lid 1d,  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van verkeer 

 

1.Geschiedenis Molenweg Noord 

De provincie heeft in 2016 een definitief besluit genomen tot 

Verbeteringsmaatregelen N361. Uitgangspunt daarbij zijn sobere en doelmatige 

verbeteringsmaatregelen waarbij de inrichting van de weg herkenbaarder wordt voor 

de weggebruiker en een aantal kruisingen veiliger wordt ingericht. 
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Onderdeel is daarvan geworden:  Het verminderen van het aantal zijwegen door het 

samenvoegen van de zijwegen.  

Dit heeft onder andere geleid tot afsluiting van Molenweg Noord met als gevolg de 

samenvoeging voor opgaand verkeer en afslaand verkeer bij Molenweg Zuid achter ’t 
Witte Hoes  

 

Voorafgaand aan de besluitvorming in de Provinciale Staten Groningen zijn er 

diverse informatieavonden georganiseerd door de provincie. Deze vonden plaats als 

een rondetafelbijeenkomst voor genodigden of als een inloopavond voor alle 

inwoners. Alle argumenten die nu door Dorpsbelangen zijn over genomen zijn bij 

deze gelegenheden al aan de orde geweest, maar kregen weinig gehoor. Door 

éénzijdige verslaggeving van de provincie kwam voor de bewoners weinig 

herkenbaars van ingebrachte argumenten terug. Men voelt/voelde zich niet serieus 

genomen. 

 

Zoals in het beroepschrift is vermeld is er een handtekeningenactie geweest tegen 

de afsluiting van Molenweg Noord. Zijn de politieke partijen van de Provinciale Staten 

benaderd en is er ingesproken bij de besluitvorming in de P.S. ; dit heeft onder 

andere geleid tot motie 186. De motie heeft het net niet gehaald maar geeft wel aan 

dat in de P.S. een ruime ondersteuning was voor het open houden van Molenweg 

Noord op grond van draagvlak in het dorp en de aangedragen alternatieven van de 

Adorpers om binnen het bestaande budget de veiligheid, de doorstroming en de 

leefbaarheid zullen verbeteren 

 

De basis voor het genomen besluit in de P.S. is het rapport van de Grontmij: 

“Herinrichting N361 Adorp en Sauwerd”. In het rapport wordt in bijlage 1 een 

onderbouwing gegeven  met betrekking tot “Maatregelen Kruising Molenweg Noord”. 
Conclusie geeft kortweg weer dat indien de kruising gehandhaafd wordt,  is een 

opwaardering gewenst om de overzichtelijkheid, herkenbaarheid en 

waarneembaarheid te verbeteren.  

 

In bijlage 1 Basiskenmerken Wegontwerp beschrijft het rapport  dat een kruispunt 

aan een aantal ontwerpeisen moet voldoen:  

-Herkenbaarheid,  

-Waarneembaarheid,  

-Overzichtelijkheid,  

-Begrijpelijkheid,  

-Evenwichtigheid en  

-Compleetheid 

 

Aangezien wij ons kunnen vinden in het driekwart afsluiten van Molenweg Noord 

aansluiting op de provinciale weg N361 is ons pleidooi het open houden van de 

rechts afslaande opgang vanuit Molenweg Noord richting Sauwerd. Dorpsbelangen 

erkent dat de andere op- en afgangen bij deze aansluiting belemmerend voor het 

doorstromend verkeer kan zijn en eveneens kan leiden tot flankongevallen en/of 

kopstaart-ongevallen. 

Met uitzondering van Compleetheid voldoet de opgang bij ons alternatief aan de 

gestelde ontwerp eisen. 
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In het rapport worden 4 varianten onderzocht en toegelicht. Ons pleidooi ligt het 

dichtst bij variant 3. Hierin worden drie negatieve punten aangevoerd:  

1)Extra ruimtebeslag op agrarisch landbouwperceel westzijde N361,  

2)Aantasting van de cultuurhistorisch waardevolle dorpswierde en  

3)Aantasting van bomenrij langs de N361.  

In het linker plaatje worden deze negatieve punten aangegeven met blauwe 

belijningen als ruimtebeslag in westelijke richting. 

 

De negatieve punten bij deze variant kunnen worden weggegnomen door ons 

voorstel om het fietsverkeer over de Molenweg te leiden, daar zijn meerdere 

argumenten voor die ook bij punt 6 toegelicht worden.  Met rood zijn in het rechter 

plaatje alle wijzigingen aangegeven volgens ons alternatief om het fietspad weg te 

nemen.  

Het wegnemen van het fietspad geeft extra ruimte voor middengeleiding op de N361 

en het opgaand verkeer richting Sauwerd krijgt meer zicht op de provinciale weg 

zonder daarbij het fietsverkeer te belemmeren; de eigenaar van de boswal heeft 

aangegeven zijn bijdrage te leveren door deze voor het zicht aanzienlijk te willen 

snoeien. Op de bijgaande foto is duidelijk te zien dat er nog steeds een uitzicht van 

ruim 300 m mogelijk is, voldoende ook bij een snelheid van 80 km/h(=22 m/s). 
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Bij de hoorzitting op ons bezwaar tegen de besluiten van de provincie en toenmalig 

gemeente Winsum hebben wij bovenstaand alternatief ook ingebracht. De beide 

rechtscommissies adviseerden de wegbeheerders om dit alternatief toch nader te 

gaan onderzoeken. Dat geeft aan dat het rapport van de Grontmij niet volledig is 

geweest. 

 

 

2.Situatie Molenweg Zuid. 

Aansluiting van Molenweg Zuid bevindt zich ten noorden vlak achter ’t Witte Hoes. Bij 
de herinrichting wordt de opgang 8 meter opgeschoven in noordelijke richting. Omdat 

de provinciale weg een bocht maakt voor ’t Witte Hoes zal deze opschuiving niet 

beduidend veel verschil gaan maken. In de bijgaande foto’s is zicht op verkeer in 
beeld gebracht met betrekking tot komend verkeer uit zuidelijke richting.  

 

Ook hier wijzen wij op eerder genoemde ontwerpeisen voor een kruispunt uit bijlage 

1 van het rapport: -Herkenbaarheid, -Waarneembaarheid, -Overzichtelijkheid,  

-Begrijpelijkheid, -Evenwichtigheid en -Compleetheid 
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Uitzicht in nieuwe situatie, zonder leilindes: 1)Op het fietspad en 2)Voor het fietspad 

 

Ondanks nadrukkelijk verzoek aan de provincie hebben wij nog geen bestektekening 

van de nieuwe situatie rondom ’t Witte Hoes ontvangen.  
In de toegevoegde toelichting bij de hoorzitting hebben wij de situatie bij Molenweg 

Zuid al toegelicht met kijklijnen en de bijbehorende situatiefoto’s. 
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Kijklijnen getekend in de nieuwe situatie dorpshart Adorp,  

getekend in een schets van de Grontmij “”Herinrichting N361 Adorp en Sauwerd”” 
 

 

 

 

 

Dwarsprofiel uit het rapport van de Grontmij “”Herinrichting N361 Adorp en Sauwerd”” 
 

In de huidige plannen doen zich rondom ’t Witte Hoes de volgende wijzigingen voor: 
1.Opschuiven van de opgang van Molenweg Zuid 8 meter in noordelijke richting.  

Opmerking o.i. : In het dwarsprofiel is de bocht rondom ’t Witte Hoes duidelijk 
zichtbaar. Verplaatsing in noordelijke richting zal mbt zicht niet veel veranderen; 

zie verder bovenstaand toelichting. 
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2.Voetpad en fietspad plaatsen in een shared space gedachte, beide op gelijke 

hoogte met klinkers voorzien, ongescheiden maar met suggestiekleuren van de 

klinkers toch weer een verschil makend.  

Opmerkingen o.i.: erg verwarrend voor fietsverkeer en wandelaars, Met een 

breedte van 3,5 m voor deze shared space komen de haaientanden nog verder 

naar achter te liggen voor het opgaand verkeer. De kijklijnen gebaseerd op deze 

voorrangssituatie komen nog meer in verdrukking. Zie de tekening met de 

kijklijnen. 

3.Voor ’t Witte Hoes worden leilindes geplaatst. Motivatie is dat deze een  

 verkeersremmende werking hebben voor het doorgaand verkeer. Volgens de 

gegevens van de provincie geven deze een vrije zichtruimte onder de leibomen tot 

2 meter hoogte.  

Opmerkingen o.i.:  Door het plaatsen van 3 leilindes is voor ondersteuning en het 

goed leiden van de begroeiing 4 palen nodig. Hierbij ontstaat een coulisse effect 

wat  belemmerend werkt op zichtbaarheid van al het doorgaand verkeer op de 

provinciale weg in noordelijke richting en met name op klein gemotoriseerd 

verkeer als bromfietsers, scooters en motoren.  

Voor opgaand vrachtverkeer en landbouwverkeer is de zichthoogte van de 

chauffeur ongeveer op een hoogte van 2 tot 3 meter. Het uitzicht voor dit opgaand 

verkeer wordt totaal belemmerd door de leilindes. Zie de foto en bij punt 3 

“Afsluiting Molenweg Noord en landbouwverkeer”. 
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Het is onduidelijk wat deze leilindes voor gevolgen hebben voor zicht op de 

stoplichten, het negeren van deze stoplichten en het effect op de camera van de 

roodlicht negatie.  

Heeft het Openbaar Ministerie, als eigenaar van deze camera, ingestemd met deze 

wijziging van de situatie? 

 

De leilindes hebben waarschijnlijk ook nadelige effecten voor overzicht in noordelijke 

richting bij opgang vanuit de Spoorlaan aan de zuidzijde van ’t Witte Hoes. Daar is 
nog geen aandacht aan besteed. 

 

Dit kruispunt voldoet niet aan de gestelde ontwerpeisen; het betreft een gewijzigde 

aansluiting (het schuift 8 meter op voor een nieuwe aansluiting) en behoort daarmee  

aan de volgende vigerende ontwerpeisen te voldoen:  

-Herkenbaarheid,  

-Waarneembaarheid,  

-Overzichtelijkheid,  

-Begrijpelijkheid,  

-Evenwichtigheid 

 

3.Afsluiting Molenweg Noord en Landbouwverkeer 

Adorp is omgeven door melkveebedrijven die op verschillende plaatsen hun 

weidegebieden hebben. Dat betekent ook dat landbouwverkeer gaat door het dorp 

en dat is volledig geaccepteerd.  

Aan de Molenweg zijn twee percelen in gebruik door boer Bos uit Mensingeweer. 

Aan de  wethouder Kruijerlaan is een perceel in gebruik door boer Raangs, wonend 

aan de provinciale weg aan westzijde.  
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Beide boeren zullen met hun groot materiaal gebruik moeten maken van de gehele 

route langs de Molenweg en zullen voor de terugweg gebruik moeten maken van de 

opgang Molenweg Zuid.  

Met frontmaaiers en ander groot materiaal(afmetingen zijn maximaal 4m hoog, 3 m 

breed en 12 m lang) moeten ze de provinciale weg zien op te draaien met het 

beperkte zicht zoals hierboven eerder is beschreven. Zie ook de bijgaande foto, in de 

huidige situatie.  

De chauffeur had geen zicht, de tractor met frontmaaier belemmerde het fietsverkeer; 

het stoplicht op rood te zetten door een attente omstander bracht in deze situatie de 

oplossing en was er voor de tractor gelegenheid om de provinciale weg op te rijden. 

 

 
 

 

4.Advies rechtscommissies op bezwaarschrift en onafhankelijk onderzoek 

Zowel het college van G.S. van de provincie als het college van b&w van de 

gemeente Winsum hebben in het advies van de afzonderlijke rechtscommissies mee 

gekregen om de alternatieven aangeboden door Dorpsbelangen nader te 

onderzoeken.  
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Hieronder volgt een deel van het slot betoog en uiteindelijk advies van commissie 

rechtsbescherming Provincie Groningen op het bezwaar ingebracht door 

Dorpsbelangen Adorp. 

 

Op het bezwaar ingebracht bij de gemeente Winsum, uiteindelijk de 

verantwoordelijke uitvoerder van de afsluiting van Molenweg Noord, kwam de 

Intergemeentelijke Commissie Bezwaarschriften BMW tot een 

meerderheidsstandpunt en een minderheidsstandpunt. Hieronder volgt de motivering 

van het meerderheidsstandpunt en de uiteindelijke conclusie. 
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In de bijlage geven wij mee de brief die we gericht hebben aan b&w van gemeente 

Het Hogeland d.d 7 maart 2019. Er is een telefoongesprek geweest  met wethouder 

Blok van gemeente Het Hogeland(voorheen gemeente Winsum) en deze gaf aan dat 

de gemeente volgend is op de provincie. Er heeft een gesprek plaatsgevonden met 

dhr Legters, waarnemend ambtenaar van het college, op  20 juni 2019. Ook deze gaf 

aan dat de gemeente niet voornemens is het besluit uit te voeren indien de zaak met 

de provincie nog niet geregeld is. Inmiddels hebben wij een definitief antwoord 

ontvangen gedateerd 27 juni 2019. Beide brieven worden aan deze toelichting 

toegevoegd. 

 

Vanuit Dorpsbelangen is de afweging gemaakt om uitsluitend in beroepschrift te 

gaan op het bezwaar van de provincie Groningen. Dat heeft te maken met dubbele 

griffiekosten en met  de  toezegging van wethouder Blok dat het logisch is om de 

provincie te volgen.  

De provincie is voornemens de herstructurering in juli/augustus uit te voeren. In 

afwachting van het proces bij de bestuursrechter wordt de afsluiting van Molenweg 

Noord buiten de uitvoering gehouden. Zo ook de uitvoering van gemeente Het 

Hogeland. 

 

Tot zover ons bekend is er geen aanvullend onafhankelijk onderzoek verricht door de 

provincie.  

 

We hebben GS, t.a.v. mw.Gräper, een brief gestuurd met het verzoek voor een 

gesprek. Deze heeft plaatsgevonden op donderdag 18 april. Het gesprek heeft niet 

geleid tot enige wijziging van de voornemens van de provincie. Wel is 

overeengekomen om een gezamenlijke ontmoeting te hebben met  Veilig Verkeer 

Nederland. 

 

Wij hebben een gespecialiseerd verkeersagent van Politie Ommelanden Noord op 

bezoek gehad.  De taakstelling voor de politie ligt hierin slechts handhavend, de 

wegbeheerders zijn verantwoordelijk voor de veiligheid.  

Veilig Verkeer Nederland is op bezoek geweest op donderdag 2 mei. VVN verleend 

geen medewerking als het om een rechterlijke zaak gaat. In een persoonlijk schrijven 

 



12 

 

van één van de onderzoekers werd genoemd dat Molenweg Zuid in de nieuwe 

plannen wel de nodige aandacht verdiend. 

 

De provincie is initiatiefnemer en zal, ons inziens, dus ook de aanvullende 

onafhankelijke onderzoeken moeten laten verrichten. Mede gezien de gegeven 

adviezen van de rechtscommissies.  

Het rapport van de Grontmij is onvolledig. In het dorp is geen draagvlak voor de 

initiatieven van de provincie voor afsluiting van de Molenweg Noord 

 

5.De wegenverkeerswet 1994 en jurisprudentie 

Artikel 2a: Provincies, gemeenten en waterschappen behouden hun bevoegdheid om 

bij verordening regels vast te stellen ten aanzien van het onderwerp waarin deze wet 

voorziet, voor zover die regels niet in strijd zijn met de bij of krachtens deze wet 

vastgestelde regels en voor zover  verkeerstekens krachtens deze wet zich daar niet 

toe lenen. 

 

Artikel 2 lid 1: De krachtens deze wet vastgestelde regels kunnen strekken tot: 

a. Het verzekeren van de veiligheid op de weg; 

b. Het beschermen van weggebruikers en passagiers; 

c. Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid 

daarvan; 

d. Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.  

 

De provincie legt zich toe op doorstroming en veiligheid op de provinciale weg. 

Veiligheid, Leefbaarheid en vrijheid van verkeer is voor bewoners van Adorp een 

groot goed.  

Bij afsluiting van Molenweg Noord worden de verkeersdeelnemers uit het dorp 

genoodzaakt gebruik te maken van een onveiliger situatie bij Molenweg Zuid om 

richting Sauwerd te kunnen gaan.  

Het onoverzichtelijk maken van de opgang bij Molenweg Zuid door Leilindes en de 

bijbehorende coulisse effect van bijbehorende palen is een gevaar voor al het 

verkeer en vooral voor kleinere motorvoertuigen op de provinciale weg.  

Opgaand verkeer kan de verkeersituatie onvoldoende overzien.  

Opgaand verkeer vanaf de Molenweg kruist het fietspad en neemt een groot 

gedeelte van het fietspad in beslag voor een goed zicht, waardoor met name fietsers 

gehinderd worden in hun voortgang op hun voorrangsroute. Denk hierbij ook aan de 

snellere E-bikes en pedelecs.  

Landbouwverkeer wordt genoodzaakt een langere route af te leggen op de 

provinciale weg, vervolgens de gehele Molenweg. De provincie dwingt het 

landbouwverkeer door de afsluiting tot een bijna onmogelijke opgang bij Molenweg 

Zuid. Dat geldt ook voor vrachtverkeer zoals de vuilnisauto, leveranciers en afnemers 

van de aanpalende bedrijven op de Molenweg.  

Wij,  bewoners van Adorp en Dorpsbelangen, zijn van meningn dat de provincie 

handelt in strijd met de Wegenverkeerswet Artikel 2 lid 1a, 1b en 1d gezien van uit 

het dorp. Dit geldt evenzo voor deelnemers op de provinciale weg en de fietsers op 

het fietspad. Weggebruikers worden onnodig in gevaar gebracht. Er is een goed 

alternatief.  
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De initiatieven vanuit het dorp worden door de provincie genegeerd, er is weinig 

draagvlak voor de plannen van de provincie en er is geen vertrouwen in goede 

afstemming met de provincie.  

Het nieuwe college G.S. van de provincie Groningen geeft in haar collegeprogramma 

aan beter te willen luisteren naar gemeenten en bewoners! 

 

Met betrekking tot jurisprudentie kunnen wij u verwijzen naar Raad van State: 

Uitspraak 201305328/1/A3. 

Niet identiek maar wel een vergelijkbaar beroep op artikel2 lid1 van de 

wegenverkeerswet 

 

6.Het alternatief en draagvlak in het dorp 

Wij blijven benadrukken dat wij een goed alternatief hebben waarbij doorstroming en 

veiligheid niet in het gedrang komt op de provinciale weg.  

1) Fietsverkeer omleiden via de Molenweg. Fietsers delen shared space met 

gebruikers van de bus. Op dit moment gaat het om forensen en terugkerende 

schoolkinderen richting Sauwerd en Winsum, ongeveer 400 deelnemers per 

dag. In de maak is een fietsroute plus. Nadien kunnen we alleen nog spreken 

van lokaal fietsverkeer en/of recreatief fietsverkeer. 

2) De leibomen voor ’t Witte Hoes niet te plaatsen. Het is onoverzichtelijk, het 

brengt veel deelnemers onnodig in gevaar. 

3) Open houden van Molenweg Noord voor gemotoriseerd verkeer richting 

Sauwerd.  Vrijheid van verkeer, vrijheid voor een veiliger opgang zonder 

doorstroming en veiligheid van verkeer op de provinciale weg te verstoren. Het 

is immers een voorrangsweg. 

Als het fietspad  er uit is, er is dan voldoende ruimte voor midden geleiding, 

wordt de opgang met een zicht van ongeveer 300 m aanzienlijk veiliger. 

 

Op dinsdag 21 mei hebben wij een informatie bijeenkomst gehouden over de gang 

naar de bestuursrechter en de motivatie verkeerssituatie Molenweg Zuid. Tijdens 

deze bijeenkomst bleef een aantal mede dorpsbewoners aanhouden op volledig 

open houden van de opgang bij Molenweg Noord. Na de uitgebreide toelichting kon 

de bijeenkomst zich vinden in het genoemde alternatief. 

 

 

  


