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Geachte mevrouw De Winter-Wijffels, 
 

Met deze brief reageren wij op uw brief van 10 oktober 2019 die u namens het Bewoners collectief 

Hoofdstraat heeft ingediend. In deze brief gaan wij inhoudelijk in op uw vragen die u heeft gesteld. 

U benoemt het probleem dat landbouwverkeer door de Hoofdstraat rijdt en vraagt ons hier iets aan 

te doen. Hieronder geven wij u een reactie. 

 

Landbouwverkeer algemeen 

Het aandeel landbouwverkeer is in het landelijk gebied hoger dan in stedelijk gebied. Met de 

schaalvergroting en de landbouwmechanisatie in de afgelopen eeuw zijn daarmee ook de 

afmetingen landbouwvoertuigen groter geworden. U schetst een historisch beeld van paard en 

wagen. Dit beeld is uiteraard gewijzigd. Tot de jaren 60 van de vorige eeuw was het platteland het 

domein van de boer. Daarna begon dit beeld te kantelen en vonden steeds meer stedelingen ruimte 

om op het platteland te gaan wonen, soms in door schaalvergroting vrijkomende agrarische 

gebouwen of om er te recreëren. Het spanningsveld tussen langzaam verkeer, zoals voetgangers en 

fietsers, en het landbouwverkeer is daarmee groter geworden. Ten opzichte van andere 

verkeersdeelnemers heeft landbouwverkeer afwijkende kenmerken. Massa, snelheid en 

voertuigkarakteristieken wijken af van andere verkeersdeelnemers. Onze regering heeft wetten 

vastgesteld waarbij deze voertuigen op de openbare weg mogen rijden. Ook voertuigen die groter 

en zwaarder zijn dan de wettelijke afmetingen kunnen een ontheffing van de RDW (Rijksdienst voor 

Wegverkeer) aanvragen. 

 

Landbouw is onlosmakelijk verbonden met Noordbroek en omgeving. Tijdens verschillende 

bijeenkomsten in de afgelopen jaren tussen gemeente en afvaardiging van alle belangen-

groeperingen is het verkeer in Noordbroek besproken. Tijdens de  bijeenkomst op 13 mei 2019 

hebben we met afvaardiging van landbouwers en geheel Noordbroek hebben we gezamenlijk de 

problematiek besproken, waardoor wederzijds begrip is ontstaan.  
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Situatie Hoofdstraat Noordbroek 

Op de Hoofdstraat in Noordbroek tussen Slochterstraat en Pastorieweg rijden tussen 1.600 en 1.900 

motorvoertuigen per etmaal in beide richtingen totaal. Dat is inclusief landbouwverkeer. Tussen de 

Schoolstraat en Slochterstraat rijden tussen 1.600 en 2.300 motorvoertuigen per etmaal in beide 

richtingen totaal. Voor een Hoofdstraat zijn dit een lage waarden. Voor het dorp Noordbroek met 

ongeveer 2.000 inwoners geeft dat een indicatie dat de intensiteit een normale waarde is voor een 

vergelijkbare dorpskern. Vanuit de LER (Landbouw Effect Rapportage) en Gebiedsanalyse 

Noordbroek is vastgesteld dat op de Hoofdstraat 4.400 landbouw gerelateerde ritten per jaar rijden 

(gemiddeld 12 ritten per dag). Daarnaast rijden nog externe landbouw gerelateerde ritten door de 

Hoofdstraat. Dat zijn 7.800 ritten per jaar en dat zijn met name meldtransporten en 

mesttransport. In totaal aantal landbouw en landbouw gerelateerde ritten zijn 12.200 ritten per 

jaar (gemiddeld 34 ritten per dag). 

 

De landbouw en landbouw gerelateerde ritten kunnen sterk per maand en per week variëren. Met 

name in de mestperiode (februari/maart) en tijdens de zaai- en oogstperiodes (april en 

september/oktober) kan het aantal ritten per dag sterk toenemen. Ten aanzien van een maximum 

aantal landbouwritten per dag is geen wettelijk maximum opgenomen. Wij begrijpen dat 

landbouwverkeer periodiek hinder en overlast kan veroorzaken.  Echter zonder een goed alternatief 

blijven landbouwvoertuigen op de Hoofdstraat in Noordbroek rijden. Daarbij is het van belang dat 

alle verkeerdeelnemers rekening met elkaar houden. Op de Inspecteur Amerikaschool wordt 

aandacht besteed aan verkeerseducatie. Verkeerswijzergroningen.nl biedt educatielessen aan, 

zoals VOMOL (Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer). Zoals wellicht bij u bekend zijn wij 

in samenwerking met de provincie Groningen mogelijke alternatieven aan het onderzoeken waarbij 

opgemerkt dient te worden dat wij of de Provincie Groningen niet gebonden zijn een alternatief te 

realiseren. 

 

Snelheid 

Aangezien wij meerdere meldingen ontvangen ten aanzien van de gereden snelheid op de 

Hoofdstraat in Noordbroek hebben wij tellingen verricht en bij de politie een handhavingsverzoek 

ingediend. Daarnaast heeft de provincie Groningen aanvullende tellingen verricht. Uit de 

gemeentelijke telcijfers blijkt dat de snelheid in de 30 km/uur zone: V85(*): 40 km/uur is. Dat is 

een acceptabele waarde. Op het delen van de Hoofdstraat waar het maximum 50km is, is de V85(*)  

49-50 km/uur gemeten. Daar heeft de provincie Groningen V90(*): 51-52 km/uur gemeten. Ook dat 

zijn acceptabele waarden.  

De politie Noord-Nederland heeft op 18 oktober 2019 snelheidscontroles uitgevoerd op de 

Hoofdstraat ter hoogte van de Lijkwiekstee. Daarbij is 1 landbouwvoertuig geklokt met een 

snelheid van 33 km/uur. Niet bekend is of een bekeuring is uitgeschreven. De maximale snelheid 

voor het landbouwverkeer is 25 km/uur binnen de bebouwde kom. De hoogst gemeten snelheid is 

54 km/uur. Verder heeft de politie intern een verzoek gedaan of de radarauto kan worden ingezet. 

Daar is geen bevestiging op gekomen. De verwachting is dat daar geen gehoor aan wordt gegeven 

gelet op de lage snelheid scores op de Hoofdstraat. 

 
(*) De V85 of V90 is een landelijk gehanteerde verkeerskundige norm (de V85-regel) om te kunnen bepalen of te hard wordt 
gereden en of maatregelen nodig zijn. De V85 houdt in: De V85 is de gemeten snelheid die door 85 procent van de 
automobilisten niet wordt overschreden. V85 40 (bij 30) en V85: 50 is hier acceptabele waarden. Overschrijdt de V85 met 
meer dan 15km/uur dan moeten maatregelen worden overwogen. 
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30km/uur zone 

In Noordbroek is de 30km/uur zone niet volledig uitgevoerd. Wij hebben het voornemen om op 

middellange termijn de 30km/uur zone in geheel Noordbroek te voltooien. Daarbij is het denkbaar 

dat we op de bebouwde komgrens en op kruispunten maatregelen treffen zoals wegversmallingen 

en verhoogde kruispuntplateau’s. Ook al blijft de maximum snelheid van het landbouwverkeer op 

25 km/uur, de maatregelen zullen enig effect hebben op de routekeuze, snelheid van alle 

weggebruikers. De bedoeling is dat we het uitvoeringsprogramma en middelen voor voltooiing van 

de 30km/uur zone opnemen in het Gemeentelijk Mobiliteitsplan. Naar verwachting wordt deze 

medio 2020 door de raad vastgesteld. 

 

Conclusie 

Op basis van het bovenstaande concluderen we dat op de Hoofdstraat de verkeersintensiteit en 

snelheid relatief normale waarden hebben zoals die in vergelijkbare woonkernen voorkomen. Wij 

realiseren ons dat het aandeel landbouwverkeer sterk kan variëren per maand of per week en dat  

in die intensieve perioden dit tot ernstig ongenoegen leidt voor bewoners van de Hoofdstraat. 

Zonder goed alternatief kunnen wij als wegbeheerder het landbouwverkeer niet terugdringen in de 

Hoofdstraat. Wel onderzoeken wij nadere mogelijkheden, de zogenaamde koppelkans in relatie tot 

de N33, in samenwerking met de provincie Groningen. Op middellange termijn gaan wij de 

30km/uur zone in Noordbroek voltooien. Wij zijn niet voornemens op korte termijn andere 

maatregelen te treffen.  

 

Wat gaan we dan wel doen? Zoals eerder genoemd zijn we voornemens op termijn de 30km/uur 

zones in Noordbroek uitbreiden. We blijven de ontwikkelingen van het landbouwverkeer volgen en 

monitoren. Daarnaast vinden in het kader van de verdubbeling van de N33 in opdracht van de 

provincie Groningen meerdere onderzoeken plaats zowel naar verkeersstromen als naar de effecten 

op het landbouwverkeer met een LER (LER=Landbouw Effect Rapportage) en een Gebiedsanalyse 

Noordbroek. Deze rapportages zijn in de eindfase maar nog niet vastgesteld en nog niet 

vrijgegeven. Wij adviseren u dit proces te blijven volgen. 

 

Wij gaan er van uit dat u hiermee tot op dit punt voldoende bent geïnformeerd. Mocht u nog vragen 

over de brief hebben dan kunt u contact opnemen met ondergetekende. 

 

Met vriendelijke groet, 
namens het college van burgemeester en wethouders, 

 
B.F. Luinge 

Beleidsmedewerker omgevingskwaliteit 

 


