Motie
Onderwerp:

N351 te Kuinre

De raad van de gemeente Steenwijkerland in vergadering bijeen d.d. 24 september 2019
Overwegende dat:
 De provincie wegbeheerder is van de N351 ter hoogte van Kuinre.

Deze weg thans toe is aan groot onderhoud en dit mede impliceert dat hij geschikt moet
worden gemaakt voor een maximum snelheid van 80 km per uur
Constaterende dat:

De bewoners van Kuinre overduidelijk de wens kenbaar hebben gemaakt, dat zij de
maximum snelheid op de N351 tussen rotonde en begraafplaats verlaagd willen zien naar
50 km per uur.
 De gemeenteraad van Steenwijkerland unaniem deze wens heeft overgenomen en het college
van Burgemeester en Wethouders bereid heeft gevonden zich maximaal in te zetten om een en
ander te realiseren.
 Woensdag 18 september 2019 heeft een delegatie van de inwoners van Kuinre ingesproken in
de staten-vergadering omtrent hun wens om de maximum snelheid van de N351 ter hoogte
van Kuinre te verlagen naar 50 km. Gedeputeerde Boerman heeft daarbij te kennen gegeven
dat het hier om een ontsluitingsweg buiten de bebouwde kom gaat, en er derhalve een 80 km




regime heerst.
In de wegenverkeerswet 1994 is opgenomen (artikel 20A) dat de grenzen van de bebouwde
kom of kommen van een gemeente worden vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad. Dat
het derhalve aan de gemeenteraad is om de grens van de bebouwde kom bij Kuinre eventueel
te wijzigen. Waardoor het niet langer een ontsluitingsweg buiten de bebouwde kom betreft,
maar een ontsluitingsweg in de bebouwde kom kan worden. En een ontsluitingsweg in de
bebouwde kom heeft een 50 km begrenzing.
Het onderhoud aan de N351 ter hoogte van Kuinre is uitgesteld vanwege de onrust in het
dorp en het overleg daarover met de provincie en gemeente. De provincie heeft aangekondigd
het onderhoud tot nader orde op te schorten en wil eerst het overleg met inwoners en
gemeente afwachten.

Roept het college op.
 Uiterlijk 17 december 2019 een voorstel aan de raad voor te leggen met daarin in kaart
gebracht de mogelijke aanpassing van de grens van de bebouwde kom van Kuinre (zodanig
dat de N351 vanaf de rotonde tot aan de begraafplaats binnen de bebouwde kom van Kuinre
valt) en de eventueel daaruit voortvloeiende gevolgen.
En gaat over tot de orde van de dag.

CDA: Gerrit Vinke

CPB: Jacqueline Willemsen

GL: Ronald van Vlijmen

D66: Emmy Elgersma

