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Beste de heet Hagenauw,
Uw gemeente is beheerder van het fietspad gelegen op de kader van het Noord
Willemskanaal langs de verzorgingsplaats Witte Molen langs de A28. Het fietspad
is middels een voetpad (tegelpad) verbonden met onze verzorgingsplaats. Wij
willen deze onderlinge verbinding tussen het fietspad en de verzorgingsplaats
opheffen en aan de openbaarheid onttrekken. Mijn organisatie wil hiervoor het
initiatief nemen, maar heeft hiervoor uw schriftelijke toestemming nodig. Graag
ontvang ik van u per brief uw toestemming om een procedure te starten om het
voetpad op te heffen en aan de openbaarheid te onttrekken.
Verkeersveiligheid
Conform paragraaf 5.12 in het ‘Kader inrichting verzorgingsplaatsen’
(Rij kswaterstaat-GPO, februari 2019) is een verzorgingsplaats een gelegenheid
waar de weggebruikers van de autosnelweg hun reis kunnen onderbreken zonder
daarvoor de weg te hoeven verlaten en zonder daarbij het achterland te belasten.
De verzorgingsplaats vormt een gesloten systeem met de autosnelweg en heeft
alleen een functie voor de autosnelweg en wordt daarom niet aangesloten op het
onderliggende wegennet.
In de huidige situatie komen er af en toe fietsers op de verzorgingsplaats. De
verzorgingsplaats is hier niet op ingericht en voor bedoeld. De overige
weggebruikers zijn niet ingesteld op fietsers op de verzorgingsplaats wat kan
leiden tot gevaarlijke situaties.
Ongewenst gedrag
Het voetpad wordt gebruikt als ontmoetingsplaats tussen personen wat resulteert
in ongewenst gedrag dat wij tot het minimum willen beperken op een
verzorgingsplaats langs de rijksweg A28. Eerder hebben wij hetzelfde gedaan op
de verzorgingsplaats Glimmermade aan de overzijde van de A28.
Fietssnelweg Groningen-Assen
Het huidige fietspad op de kade langs de verzorgingsplaats wordt de komende
jaren aangepakt in het kader van de kadeverhoging door het waterschap en het
project fietssnelweg Groningen-Assen. Beide worden door de provincie Groningen
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gerealiseerd. De werkzaamheden om het voetpad op te heffen willen wij
combineren met de hiervoor genoemde werkzaamheden. Wij vragen de provincie
Groningen om het opheffen van het voetpad en de daarbij behorende
werkzaamheden in haar project mee te nemen.

Datum

16september2019

Het opheffen van het voetpad en het aan de openbaarheid onttrekken daarvan is
reeds ambtelijk met uw Organisatie afgestemd, met de heer Rieks Folkers.
Graag ontvang ik van u per brief uw toestemming om een procedure te starten
om het voetpad op te heffen en aan de openbaarheid te onttrekken. Indien u naar
aanleiding van deze brief vragen heeft kunt u contact opnemen met mijn collega
de heer Wigger, hij is bereikbaar op 06-27979912 of via ruben.wioger©rws.nI
Ondertekening
Met vriendelijke groet,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
hoofd van het district Noord-Nederland Oost,
Rijkswaterstaat Noord-Nederland,

P. Bernhardt bc.
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