Groningen, 14 mei 2013

Extra geld beschikbaar voor aanpak bereikbaarheid Noordwest Groningen
De provincie Groningen heeft extra geld uitgetrokken voor de verbetering
van de doorstroming, veiligheid en leefbaarheid op het traject GroningenWinsum. Ook is de provincie voornemens het vrachtverkeer in het centrum
van Bedum te verminderen door een rondweg aan te leggen. In totaal wordt
er voor 41 miljoen euro geïnvesteerd in dit gebied. Hierin is tevens de
rondweg ten noorden van Winsum meegenomen ter ontlasting van de
Onderdendamsterweg. De recente nieuwe coalitievorming heeft ertoe geleid
dat er nieuwe investeringen mogelijk zijn in dit gebied. Begin juni zijn er
informatiebijeenkomsten gepland zowel in Winsum als in Bedum om de
nieuwe situatie toe te lichten.

In het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het in kaart brengen van de
verkeersproblematiek en het ontwikkelen van alternatieve oplossingen. Zo hebben
ambtenaren van de provincie Groningen samen met betrokken gemeenten Bedum,
Winsum, Groningen en De Marne in een werkatelier nog alle mogelijke alternatieve
trajecten geanalyseerd. Hierin hebben de partijen een goede afweging gemaakt
van alle belangen, zowel ruimtelijk, financieel als verkeerskundig.
In Sauwerd en Bedum is samen met omwonenden en andere belangenpartijen
gekeken of alle mogelijke opties goed in kaart waren gebracht en of er vanuit het
gebied ook nog alternatieven werden aangedragen. Dit alles is in een zogenoemde
Quick Scan-studie in beeld gebracht.

Addendum op coalitieakkoord
Het recente addendum op het coalitieakkoord van 24 april jl. heeft geleid tot het
vaststellen van extra middelen om ruimtelijke economische kansen te benutten. Dit
betekent voor de N361 dat het college van GS geld wil uittrekken voor verbetering
van de verkeerveiligheid, leefbaarheid en de doorstroming. Bovendien wil het
college Provinciale Staten voorstellen te investeren in een noordelijke rondweg in
Winsum om de Onderdendamsterweg te ontlasten. Daarnaast moet er een
oostelijke rondweg rond Bedum komen, zodat het vrachtverkeer in het centrum van
dit dorp fors vermindert.
De totale kosten voor dit pakket zijn geraamd op circa 41 miljoen euro. Naast de
reeds beschikbare 19 miljoen euro uit het oorspronkelijke budget bereikbaarheid
Lauwersmeersgebied, is nu 18 miljoen euro extra opgevoerd uit het Addendum
Coalitieakkoord. Voor de overige benodigde 4 miljoen euro vinden er financiële
afspraken plaats met de betrokken partijen.

Nieuwe aanpak N361
Met het genoemde investeringsbedrag kunnen de volgende maatregelen worden
genomen:
•

Maatregelen op het huidige tracé van de N361

•

(Parallel)structuur waardoor het aantal aansluitingen op de N361 fors wordt
teruggebracht en de landbouwvoertuigen worden geweerd van de N361;

•

De bebouwde kommen van Winsum, Sauwerd en Adorp worden
heringericht waarmee een verbetering van de leefbaarheid wordt beoogd;

•

Ter hoogte van de Noorderhoogebrug wordt een nieuwe volledige
aansluiting op de noordelijke ringweg gerealiseerd. Dit zorgt voor een
kortere/directere route van de N361 naar de ringweg en zorgt voor een
afname van het autoverkeer door Noorderhoogebrug. Voor de huidige
uitvoering van het project ‘Aanpak Noordzeebrug’ en Oostelijke Ringweg
heeft dit verder geen consequenties.

•

Kortsluitverbinding Ranum - Onderdendamsterweg

Een nieuwe verbindingsweg aan de noordzijde van Winsum tussen de N361 en de
Onderdamsterweg ontlast de Onderdendamsterweg binnen de kom van Winsum
en biedt kansen voor een te realiseren OV-knooppunt in Winsum.

•

Oostelijke rondweg Bedum

Een oostelijke rondweg verlost de kom van Bedum van het vrachtverkeer van met
name de fabriek van Friesland Campina Domo en de toekomstige ontwikkeling in
dit gebied.Voor de exacte locatie van deze rondweg zijn verschillende varianten
mogelijk.

Na de inloopbijeenkomsten zullen de deelprojecten nader worden uitgewerkt.
Daarbij worden de mogelijke varianten beoordeeld op de verschillende aspecten.
Hierna wordt er er een voorkeursvariant bepaald en zal deze aan Provinciale
Staten worden voorgelegd.

*****

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de afdeling
Bestuur, Juridische Zaken en Communicatie, 050 - 316 4129.

