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       Groningen, 9 december 2013  

 

Geachte College, 

 

Wij waarderen uw verzoek, bij brief van 1 november 2013, om een (constructieve!) reactie te geven op uw 

voorstel voor een Wegencategoriseringsplan. Uw gemeente heeft een uitgebreid grondgebied met gebieden 

die heel verschillend van karakteriser zijn en navenant veel typen wegen. Wij juichen toe dat u een nieuw 

wegenbeheersplan gaat opstellen. Het is van groot belang dat uw wegen veilig en goed begaanbaar zijn, en 

zeker voor de fietsers. 

 

M.b.t. de concrete voorstellen in het concept-wegencategoriseringsplan hebben wij de volgende 

opmerkingen: 

 

Wat het afwaarderen van een aantal wegen betreft: over het algemeen zijn wij blij met verlaging, waar 

voorgesteld, van de maximum-snelheden. Uit de analyse van de gereden snelheden blijkt dat op de diverse 

wegen ook in de huidige situatie al te hard wordt gereden. Verlagen van de maximum-snelheid zonder 

aanpassing van het profiel heeft dan bij een aantal wegen mogelijk weinig tot geen effect. Het is van groot 

belang dat dat na de aanpassing goed gemonitoord wordt, en dat het gemeentebestuur voorbereid is om 

zonodig aanvullende (inrichtings)-maatregelen te nemen. In het rapport wordt aangegeven dat het 

afwaarderen waarschijnlijk beheersgeld oplevert, maar door noodzakelijke aanpassingen kan het ook geld 

kosten.  

 

Bij de op-te-waarderen wegen vertrouwen wij erop dat u bij de kruisingen voldoende aandacht aan het 

oversteken van de fietsers zult geven. 

 

Wij vinden het belangrijk dat het laatste stuk van de Meenteweg waar nog geen vrijliggend fietspad 

aanwezig is, spoedig daarvan wordt voorzien, vooral om de voorgestelde categorie-indeling daar feitelijk op 

vooruitloopt. 

 



Uw voorstel gaat vergezeld van een grote hoeveelheid achtergrondinformatie en getalsmatige toelichting, 

o.a. met betrekking tot de ongevalscijfers. Dat is in principe een goed streven. Echter, ongevalscijfers 

blijken sinds 2010 niet per definitie gelijk te zijn aan het aantal voorgevallen ongevallen. Met ingang van 1 

januari 2010 is de registratie van ongevallen door de politie op last van het ministerie minder intensief 

geworden dan daarvóór. Daarbij is – bleek ons uit informatie van de politie - ook het overzetten van de 

informatie vanuit het politiesysteem naar de registratie van ongevallen bij Rijkswaterstaat door ICT-oorzaken 

niet vlekkeloos verlopen. Dat betekent dat elke grafiek die met de beschikbare getallen wordt gemaakt, een 

schijnzekerheid vertoont voor de cijfers met ingang van het jaar 2010 en dat daaraan dus eigenlijk helemaal 

geen conclusies kunnen worden verbonden. De gigantische lijkende daling van de verkeersslachtoffers in 

met name de figuren 3, 4, 10 en 11 van de Verkeersveiligheidsmonitor is dus mogelijk helemaal niet, of 

althans veel minder, het geval. Het zou de geloofwaardigheid van het monitorrapport ten goede komen als 

dat duidelijk zou worden vermeld in de inleiding, en ook als reminder bij alle betreffende figuren. 

  
Ook in het hoofdrapport, het Wegencategoriseringsvoorstel, zou de onbetrouwbaarheid van de 

ongevallencijfers met ingang van 2010 beter kunnen worden aangegeven. Dat is zeker aan de orde in  2.3,  

in de alinea over de Nota verkeer en vervoer. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens Fietsersbond Afdeling Groningen, 

 

 

 

Anneloes Groenewolt, 

voorzitter 


