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Geachte raadsleden, collegeleden en aanwezigen 
 
Fijn dat u ons in de gelegenheid stelt in te spreken. 
 
Inleiding. 
Mijn naam is Jan Legters van het bureau Legters&partners. Ik ben door DAR gevraagd hen te 
ondersteunen in het proces samen met de gemeente en provincie te komen tot een 
functionele en realistische oplossing voor het verkeersprobleem in Noordbroek. 
En ook namens hen vanavond hier in te spreken. 
 
Je hoeft niet deskundig te zijn om te kunnen constateren dat er in de hoofdstraat van 
Noordbroek een onaanvaardbaar verkeersprobleem is met als gevolg een onleefbare 
situatie, schade aan woningen en gebouwen en vooral niet te vergeten onaanvaardbare 
verkeersonveilige situaties. 
De situatie is al zo hoog opgelopen dat sommige bewoners af en toe het heft in eigen hand 
nemen, uit diepe noodzaak de weg blokkeren, mensen aanspreken en dit al heeft ook al 
geleid tot rake klappen. 
 
Daarmee staat het probleem m.i. niet meer ter discussie maar is het vooral de vraag hoe en 
hoe snel het probleem opgelost kan worden. 
 
Hoe is het ontstaan. 
Er is hier geen sprake van een nieuw of onbekend probleem. Noordbroek is ontstaan en 
ingericht op de situatie van rond 100 jaar terug. Een straatprofiel afgestemd op het gebruik 
destijds en daar is in feite in al die jaren ook weinig aan veranderd. Het wegprofiel is voor 
het gebruik van nu te smal en kan ook niet verbreed worden tenzij alle voortuinen worden 
opgeruimd en hier en daar een woning wordt gesloopt. Lijkt ons geen echte oplossing. 
Een aangepast inrichting geeft ook geen soelaas en de ingevoerde 30km-maatregel lijkt wel 
leuk maar doet niets af aan het echte probleem 
 
De vooruitgang, schaalvergroting van bedrijven, toename autoverkeer maar vooral het grote 
zware landbouwverkeer past niet meer in de huidige woonkern. De Hoofdstraat is een z.g. 
erftoegangsweg, bedoeld dus om een erf te bereiken maar zeker niet voor het doorgaande 
verkeer. 
 
Ik kan een hele verhandeling houden over verkeerskundige zaken, wegbreedtes in 
verhouding tot de afmetingen van het zware verkeer e.d, maar dat voegt m.i,. niet veel toe 
aan het al duidelijke probleem. 
 
Het Sweco-rapport, is ondertussen goed gekeurd en naar ik aan neem in uw bezit, geeft ook 
een goed inzicht in de problematiek. Ik haal een paar zaken kort even aan: 



 
- Er lopen 46 doorgaande routes door de Hoofstraat gekoppeld aan 14 bedrijven 
- Dat zorgt voor 4400 ritten/jr = gemiddeld 12/dg en is daarmee de hoogste 

verkeerbelasting in de hele regio 
- Per jaar zijn er 7800 ritten met grote zware vrachtauto’s voor m.n. melk en drijfmest 
- Samen zorgt dit voor 12.200 ritten/jr = gem zo’n 40 ritten/dag door alleen groot 

zwaar agrarisch gerelateerd verkeer. 
Daar komt nog bij: 

- 1800 tot 2100 auto’s/etmaal = gemiddeld ca 100-120 auto’s/uur 
 
De conclusie kan dan ook alleen maar zijn dat dit bij lange na niet meer past in een 
erftoegangsweg zoals de Hoofdstraat met als hoofdfunctie wonen. En ook hoort daar de 
conclusie bij dat maatregelen als 30km/uur, wegverschuivingen e.d. in deze situatie 
onvoldoende werken en zeker niet het omvangrijke overlastprobleem oplossen.  
 
De oplossing 
Overigens is de oplossing niet zo ingewikkeld en zeker niet onbekend. Rondwegen, 
wijkontsluitingswegen, parallelwegen, hoe ze ook maar genoemd mogen worden zijn 
bekend, worden veelvuldig toegepast en functioneren prima. 
 
Het gespreksthema hoeft dan ook niet zozeer meer te zijn of er een probleem is en hoe dit 
opgelost zou kunnen worden, maar welke keuzes oplossingen er wordt er gemaakt. En is het 
college en bent u als gemeentegemeente bereid zich daar voor in te zetten en de benodigde 
gelden daarvoor beschikbaar te stellen dan wel op een andere wijze daarin te voorzien 
 
Het Sweco-rapport is zowel inhoudelijk duidelijk over de onaanvaardbare problematiek en 
geeft ook een aantal varianten voor een oplossing. Zoals ik al aan gaf, bekende en veel 
toegepaste oplossingen die fundamenteel zijn. De varianten met als onderdelen 1-2-2+ 
(geheel buiten het dorp om) heeft verreweg de voorkeur maar is ook de meest kostbare 
oplossing. Sweco raamt dit tussen de 7 en 9 mio. 
 
Ook DAR heeft zich gebogen over de varianten en heeft al eerder aangegeven dat variant 
6.1-6.2-6.3 (parallelweg ten oosten N33 - bypass Pastorieweg/Noorderweg – verbinding 
Meerlandseweg/Slochterweg) voor haar ook een prima optie is. Het is aan de gemeente om 
te onderzoeken of deze optie ook haalbaar is. De kosten van deze optie wordt geschat op 
2,5 tot 3 mio. Belangrijke onzekere component is in dezen altijd het verwerven van de 
benodigde gronden. 
Eerder hebben wij al aangegeven dat een dergelijke investering, uitgaande van een looptijd 
van 50 jaar tegen ca 2% rente (actuele cijfers) een jaarlast van geeft tussen rond de 80-90k. 
 
Een unieke kans. 
En dan is er ook nog een unieke kans die de gemeente een forse kostenbesparing kan op 
leveren. Er is een prachtige koppelkans met de werkzaamheden van de provincie. Voor de 
aanpak van de N33 moet de provincie grond verwerven van deels dezelfde grondeigenaren. 
De gemeente mag daarvoor meeliften met de provincie. Erg belangrijk, immers een 
onteigeningsprocedure alleen al kan oplopen tot 60k of nog meer. Verder kan samenwerking 
ook de nodige voordelen hebben. Dit alles kan zo maar in de tonnen lopen. Het zou naar 



onze mening onverantwoord zijn om dit zo maar te laten lopen en in een latere fase geheel 
en al als gemeente alsnog te moeten betalen. 
 
Ter afronding 
 

- Het probleem is wel helder, de keuze in varianten oplossingen ook 
- Het rapport van Sweco is daar een duidelijke onderbouwing voor 
- De oplossingen van Sweco hebben de voorkeur maar vragen een grote investering 
- De oplossing van DAR is eveneens functioneel en vraagt een geringere investering 

 
Wij wensen u veel wijsheid bij uw besluitvorming. 


