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1. INLEIDING 
 

a. Aanleiding 
De provinciale weg N361 Groningen-Winsum-Lauwersoog (hierna te noemen de 

N361) heeft een belangrijke ontsluitingsfunctie voor Noord-West Groningen. Om de 

verkeersveiligheid op de N361 te bevorderen wordt er door de provincie Groningen 

een zogenaamd 3E project uitgevoerd, waarbij 3E staat voor: Engineering 

(aanpassingen in de infrastructuur), Education (educatie en voorlichting) en 

Enforcement (handhaving). Onder de noemer Engineering vinden er op de N361 de 

komende jaren een aantal infrastructurele projecten plaats, zoals de aanleg van de 

rondweg Mensingeweer en de aanleg van twee rotondes bij de haven van 

Lauwersoog. Op 11 maart 2015 hebben Provinciale Staten ook ingestemd met het 

maatregelenpakket voor het veiliger maken van het Noordelijk deel van de N361 

tussen Ulrum en Wehe-den Hoorn (zie bijlage 1 - voordracht nummer 2/2015). Voor 

een nadere toelichting zie hoofdstuk 3, de planbeschrijving. 

In het voorliggende document staan de realisatie van een rotonde bij Wehe-den 

Hoorn (kruising met de Warfhuisterweg en de N983) en de realisatie van een 

rotonde bij Leens (kruising met de Breekweg) centraal. Dit document dient als 

ruimtelijke onderbouwing behorende bij de benodigde omgevingsvergunning voor 

het realiseren van genoemde rotondes. 

 
b. Procedure / Taakverdeling 

Omdat de te realiseren rotondes bij Wehe-den Hoorn en Leens niet binnen de 

vigerende bestemmingsplannen passen, wordt in overleg met de gemeente De 

Marne de procedure van een omgevingsvergunning gevolgd. Realisatie van de 

rotondes kan dan mogelijk worden gemaakt op basis van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht (Wabo), waarbij door het verlenen van een 

omgevingsvergunning wordt afgeweken van de desbetreffende 

bestemmingsplannen. De provincie Groningen dient de vergunningaanvraag bij de 

gemeente in, waarbij deze ruimtelijke onderbouwing als bijlage wordt toegevoegd. 

De gemeente is bevoegd gezag voor het beoordelen van de vergunningaanvraag en 

het verlenen van de vergunning. 

 
c. Plangebied 

Deze ruimtelijke onderbouwing richt zich specifiek op de te realiseren rotondes bij 
Wehe-den Hoorn en Leens. Voor een impressie zie figuren 3 en 4. 
 

d. Leeswijzer 
In deze ruimtelijke onderbouwing wordt na deze inleiding achtereenvolgens 

ingegaan op: 

 Het beleidskader (hoofdstuk 2); 

 De planbeschrijving (hoofdstuk 3); 

 De ruimtelijke aandachtspunten en effecten op de omgeving (hoofdstuk 4); 

 Overleg en inspraak (hoofdstuk 5); 

 De uitvoerbaarheid van het plan (hoofdstuk 6).  
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2. BELEIDSKADER 

 

a. Rijks- en provinciaal beleid 

 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), die o.a. de Nota Mobiliteit 

vervangt, schetst het Rijk ambities van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid voor 

Nederland tot 2040. Uitgangspunt van de SVIR is een bereikbaar, concurrerend, 

leefbaar en veilig Nederland. 

 

Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020: Van, voor en door iedereen 

In dit Rijksplan staat als doel beschreven om in 2020 maximaal 500 verkeersdoden 

per jaar in het verkeer te hebben. Hierin wordt o.a. beschreven dat de 3E-aanpak en 

het realiseren van rotondes ter vervanging van kruispunten een succesvolle bijdrage 

heeft geleverd aan het terugdringen van verkeersslachtoffers.  

 

Beleidsplan Verkeersveiligheid Provinciale Wegen 2012-2020 

In de provincie Groningen vallen jaarlijks ongeveer 25 dodelijke slachtoffers in het 

verkeer. De provincie wil het aantal doden en gewonden op het provinciale 

wegennet verminderen. Het Beleidsplan Verkeersveiligheid Provinciale Wegen is het 

beleidskader van waaruit Provinciale Staten de verkeersveiligheid op de provinciale 

wegen willen verbeteren; hierin staat het verkeersveiligheidsbeleid beschreven. 

Daarnaast is in het beleidsplan opgenomen wat voor maatregelen de provincie de 

komende jaren wil treffen om de veiligheidsknelpunten op de provinciale wegen op 

te lossen. 

 

Ontwerp-Omgevingsvisie 2015-2019 en ontwerp-Omgevingsverordening  

In de ontwerp-Omgevingsvisie staat het provinciale beleid voor de komende jaren op 

het gebied van ruimte, verkeer en vervoer, milieu en water. In de ontwerp-

Omgevingsverordening zijn regels en voorschriften opgenomen voor gemeenten en 

waterschappen om de visie uit te voeren. De ontwerp-Omgevingsvisie en ontwerp-

Omgevingsverordening hebben van 16 maart 2015 t/m 28 april 2015 ter inzage 

gelegen. 

Totdat de nieuwe Omgevingsvisie en Omgevingsverordening van kracht zijn, wordt 

het huidige beleid gecontinueerd. Dit houdt in dat momenteel het Provinciaal 

Omgevingsplan 2009-2013 en bijbehorende Omgevingsverordening nog van kracht 

zijn.  

 

Het realiseren van de rotondes bij Wehe-den Hoorn en Leens sluit goed aan bij de 

hierboven beschreven Rijks- en provinciale beleidsdocumenten. Voor beide rotondes 

geldt dat er geen strijdigheden zijn met het Provinciaal Omgevingsplan 2009-2013 en 

de bijbehorende Omgevingsverordening. 

  



 
4 

 

b. Gemeentelijk beleid 

De gemeente De Marne heeft een bestemmingsplan Buitengebied die op 16 

december 2008 door de gemeenteraad is vastgesteld. Daarnaast kent de gemeente 

een beheersverordening Grote Kernen en een beheersverordening Kleine Kernen die 

op respectievelijk 27 januari 2015 en 27 mei 2014 door de gemeenteraad zijn 

vastgesteld. Zowel de rotonde bij Wehe-den Hoorn als de rotonde bij Leens ligt in 

het bestemmingsplan Buitengebied (zie figuur 1 en 2). Daarnaast is op de rotonde bij 

Wehe-den Hoorn de beheersverordening Kleine Kernen van toepassing. Daarentegen 

geldt voor de rotonde bij Leens dat de beheersvordening Grote Kernen van 

toepassing is. De rotondes zijn in beide gevallen, weliswaar in beperkte mate, niet 

binnen de vigerende bestemmingen te realiseren. 

 

 
Figuur 1 Bestemmingsplan Buitengebied en beheersverordening Kleine Kernen De 

Marne: Rotonde Wehe-den Hoorn 

Rotonde Wehe-den Hoorn 
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Figuur 2 Bestemmingsplan Buitengebied en beheersverordening Grote Kernen De 

Marne: Rotonde Leens 

 

Rotonde Wehe-den Hoorn 

Voor het realiseren van de rotonde bij Wehe-den Hoorn geldt dat deze in strijd is 

met het bestemmingsplan Buitengebied (zie figuur 3). De rotonde wordt 

hoofdzakelijk gerealiseerd binnen de bestemming Verkeer en deels binnen de 

bestemming Agrarisch - Landschappelijke en natuurlijke waarden. Dit geldt voor het 

zuidelijk deel van de rotonde aan weerszijden van de N983. 

 

 
Figuur 3 Rotonde Wehe-den Hoorn met onderliggend de plannen 

 

  

Rotonde Leens 
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Rotonde Leens 

Voor het realiseren van de rotonde bij Leens geldt dat deze in strijd is met het 

bestemmingsplan Buitengebied en de beheersverordening Grote Kernen (zie figuur 

4). Ook deze rotonde wordt hoofdzakelijk gerealiseerd binnen de bestemming 

Verkeer en deels binnen de bestemming Agrarisch - Landschappelijke en natuurlijke 

waarden van het bestemmingsplan Buitengebied. Dit geldt voor het noordelijk deel 

van de rotonde aan de westzijde van de Breekweg. Daarnaast wordt de rotonde 

deels gerealiseerd binnen de bestemmingen Groenvoorzieningen en Bedrijven van de 

beheersverordening Grote Kernen. Dit geldt voor het zuidelijk deel van de rotonde 

aan de westzijde van de Breekweg. Binnen de bestemming Groenvoorzieningen zijn 

wegen en voet- en fietspaden toegestaan. Binnen de bestemming Bedrijven zijn 

verkeers- en verblijfdoeleinden ten behoeve van de bestemming opgenomen. 

 

 
Figuur 4 Rotonde Leens met onderliggend de plannen 
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3. PLANBESCHRIJVING 

 

a. Huidige situatie 

In vergelijking met andere provinciale wegen in de provincie Groningen is het 

Noordelijk deel van de N361 relatief onveilig. Zo blijkt uit een analyse van de 

verkeersveiligheid op dit weggedeelte in de periode van 2005 t/m 2013 dat er op 

kruispunten veel ongevallen plaatsvinden, waaronder slachtofferongevallen. Dit 

geldt in het bijzonder voor:  

 de kruising met de Breekweg in Leens; 

 de kruising met de Warfhuisterweg en de N983 in Wehe-den Hoorn; 

 de kruising met de Breweelsterweg richting Hornhuizen; 

 de kruising met de Borgweersterweg richting Wehe-den Hoorn. 

In de huidige situatie kenmerken de kruisingen van de N361 met de Warfhuisterweg 

en de N983 in Wehe-den Hoorn en die van de N361 met de Breekweg in Leens zich 

door gescheiden rijbanen met uitvoegstroken. 

 

b. Planuitgangspunten en ontwerp 

Om het aantal ongevallen terug te dringen worden de volgende maatregelen 

getroffen (zie bijlage 2 - Maatregelenkaart N361 Noordelijk deel): 

 Een rotonde op de huidige kruising met de Warfhuisterweg en de N983 bij 

Wehe-den Hoorn; 

 Een rotonde op de huidige kruising met de Breekweg bij Leens; 

 Het verbeteren van de zichtbaarheid bij het op- en afrijden van de kruisingen 

met de Breweelsterweg en de Borgweersterweg; 

 Het verbreden van de parallelweg op de brug nabij Abelstok; 

 Het aanpassen van de middengeleiders conform het gedeelte N361 

Zoutkamp-Lauwersoog voor een eenduidig en consistent wegbeeld op de 

N361. 

Voor een nadere onderbouwing van de ongevallencijfers en het treffen van 

maatregelen zie de als bijlage 1 toegevoegde voordracht van Gedeputeerde Staten 

aan Provinciale Staten over het RSP project Veilig maken Noordelijk deel N361 

(voordracht nummer 2/2015). In deze voordracht komt de noodzaak tot het treffen 

van maatregelen - in het kader van het bevorderen van de verkeersveiligheid en het 

terugdringen van het aantal ongevallen - duidelijk naar voren.  

 

Voor de ontwerpen van de rotondes bij Wehe-den Hoorn en Leens gelden de 

volgende uitgangspunten: 

 De rotondes worden gedimensioneerd met een straal van 20 meter; 

 De N361 heeft ter plaatse van de rotondes de functie van 

gebiedsontsluitingsweg, waar een maximumsnelheid van 80 km/u gaat 

gelden; 

 Het fietspad wordt 2,5 meter breed; 

 Voor de rotonde in Leens geldt dat voor zowel de noordelijke als de zuidelijke 

rotondepoot er een overrijdbare middengeleider wordt gerealiseerd; 
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De wijze waarop de nieuwe rotondes worden aangelegd past in de gedachtegang 

rond het Duurzaam Veilig-beleid, zoals dat in de jaren negentig landelijk - en ook in 

de provincie Groningen - is geïntroduceerd. Een belangrijk uitgangspunt achter het 

Duurzaam Veilig-beleid is rekening te houden met en in te spelen op het gedrag van 

de weggebruiker. Dat gedrag wordt mede bepaald door de inrichting van de weg. Die 

inrichting moet bijdragen aan het zogenaamde zelfverklarende karakter van de weg. 

Voor het verkeersgedrag en dus de verkeersveiligheid is het essentieel dat de 

verwachtingen van de weggebruiker nauw aansluiten bij de feitelijke situatie. Het aan 

de weggebruiker aanbieden van een beperkt aantal goed herkenbare 

verschijningsvormen van de weg verbetert dit verwachtingspatroon. Deze 

uitgangspunten zijn leidend geweest bij het ontwerp, inclusief een zorgvuldige 

inpassing in de omgeving. 

Tevens zijn de rotondes zoveel mogelijk ontworpen op de kenmerken van de andere 

wegvakken van de N361 om zo een meer eenduidiger beeld te creëren voor dit 

weggedeelte ten opzichte van de gehele N361. 

 

Op onderstaande figuren (5 en 6) is schetsmatig een beeld gegeven van het beoogde 

ontwerp van de rotondes bij Wehe-den Hoorn en Leens. Deze zijn tevens als 

respectievelijk bijlagen 3 en 4 opgenomen. 

 

 
  Figuur 5 Impressie rotonde Wehe-den Hoorn 
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Figuur 6 Impressie rotonde Leens 
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4. RUIMTELIJKE AANDACHTSPUNTEN / EFFECTEN OP DE OMGEVING 

 

a. Algemeen 

Uit de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving vloeit een aantal 

randvoorwaarden voor de ruimtelijke ordening voort. In dit hoofdstuk worden de 

ruimtelijke aandachtspunten en de effecten op de omgeving beschreven. 

 

b. Verkeer 

Ten behoeve van het milieuaspect geluid is voor de rotonde bij Wehe-den Hoorn op 

basis van verkeerstellingen als worst case scenario uitgegaan van een autonome 

verkeersgroei van 1 procent per jaar. Dit geldt ook voor de rotonde bij Leens. Daarbij 

dient overigens voor beide rotondes opgemerkt te worden dat deze zich in een 

krimpregio bevinden en het dus de vraag is of er überhaupt sprake is van 

(verkeers)groei. 

Verder is ten behoeve van het milieuaspect geluid niet uitgegaan van het op 25 

februari 2015 door Gedeputeerde Staten van Groningen genomen verkeersbesluit 

voor de N361 (zie bijlage 10) om de maximumsnelheid ter plaatse van de kruisingen 

met de Warfhuisterweg/N983 (Wehe-den Hoorn) en de Breekweg (Leens) naar 60 

km/u te verlagen. Deze maatregel heeft namelijk een tijdelijk karakter. De provincie 

Groningen is van mening dat het gewenst is om, vooruitlopend op de definitieve 

herinrichting van deze kruisingen in het kader van het veilig maken van het 

Noordelijk deel van de N361, maatregelen te nemen die (de impact van) mogelijke 

ongevallen op de genoemde kruisingen kunnen verminderen. Als referentiesituatie is 

daarom conform de Wet geluidhinder uitgegaan van het 'reguliere' snelheidsregime 

zoals hieronder staat beschreven (dus de situatie zoals deze voor het verkeersbesluit 

was).  

 

c. Geluid 

 

Referentiesituatie rotonde Wehe-den Hoorn 

De N361 heeft ter plaatse van de kruising met de N983 bij Wehe-den Hoorn twee 

vrijliggende rijbanen, gescheiden door een ruime middenberm. Als referentiesituatie 

gelden de volgende snelheden: 

De maximumsnelheid op de N361 bedraagt ter plaatse 80 km/u. Ten westen van de 

kruising geldt plaatselijk een maximumsnelheid van 60 km/u op de noordelijke 

rijbaan. De maximumsnelheid op de N983 en de in het verlengde gelegen 

Warfhuisterweg bedraagt respectievelijk 60 km/u en 50 km/u.  

 

Referentiesituatie rotonde Leens 

De N361 heeft ter plaatse van de kruising met de Breekweg bij Leens twee 

vrijliggende rijbanen, gescheiden door een ruime middenberm. Als referentiesituatie 

gelden de volgende snelheden: 

De maximumsnelheid op de N361 en op de Breekweg ten noorden van de N361 

bedraagt ter plaatse 80 km/u. De maximumsnelheid op de Breekweg en de R. 

Ritzemastraat ten zuiden van de N361 bedraagt 50 km/u.  
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De maximumsnelheden blijven formeel gehandhaafd al zal op de N361 op en nabij 

de nieuwe rotondes in de toekomst langzamer worden gereden. Op basis van 

voorgenoemde referentiesituaties, de effecten van de verwachte verkeersgroei, de 

afstand van de woningen tot de rotonde en de lagere snelheid bij de rotonde kan het 

volgende worden geconcludeerd: 

 

Geluidbelasting Wehe-den Hoorn 

De geluidbelasting op de beschouwde woningen door de N361 neemt over het 

algemeen licht toe. De toename is nergens zodanig dat sprake is van reconstructie in 

de zin van de Wet geluidhinder. 

De geluidbelasting vanwege de N983 en de Warfhuisterweg is alleen op de 

verdieping van de Warfhuisterweg 12 hoger dan de voorkeursgrenswaarde. 

Overigens neemt de geluidbelasting op deze woning licht af doordat de weg tussen 

de woning en de rotonde verder weg komt te liggen. Voor geen van de woningen is 

sprake van reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. 

Met het oog daarop is het plan vanuit akoestisch oogpunt uitvoerbaar. Het 

akoestisch onderzoek voor de rotonde bij Wehe-den Hoorn, uitgevoerd door het 

Noordelijk Akoestisch Adviesburo, is als bijlage 5 opgenomen bij deze ruimtelijke 

onderbouwing. 

 

Geluidbelasting rotonde Leens  

De geluidbelasting op de beschouwde woningen door de N361 neemt nabij de 

rotonde bij Leens licht af. Op grotere afstand van de rotonde neemt de 

geluidbelasting licht toe. De toename is nergens zodanig dat er sprake is van 

reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.  

De geluidbelasting vanwege de Breekweg en de R. Ritzemastraat neemt op alle 

woningen licht toe. Voor geen van de woningen is sprake van reconstructie in de zin 

van de Wet geluidhinder.  

Met het oog daarop is het plan vanuit akoestisch oogpunt uitvoerbaar. Het 

akoestisch onderzoek voor de rotonde bij Leens, uitgevoerd door het Noordelijk 

Akoestisch Adviesburo, is als bijlage 6 opgenomen bij deze ruimtelijke 

onderbouwing. 

 

d. Luchtkwaliteit 

In artikel 5.16, lid 1, van de Wet milieubeheer staat opgesomd wanneer een 

(luchtvervuilend) project of plan toelaatbaar is. Er moet aannemelijk worden 

gemaakt, dat het project of plan per saldo niet tot een verslechtering van de 

luchtkwaliteit of slechts in ‘niet in betekenende mate' bijdraagt aan de 

luchtverontreiniging. Als het aantal voertuigen niet toeneemt ten gevolge van het 

plan, kan worden gesteld dat het project of plan per saldo niet tot een verslechtering 

van de luchtkwaliteit leidt en daarmee voor het aspect toelaatbaar is op grond van 

artikel 5.16, lid 1, van de Wet milieubeheer. 
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Ook is in het Besluit niet in betekenende mate bijdragen luchtkwaliteit (NIBM) van 30 

oktober 2007 vastgelegd dat plannen niet nader hoeven te worden beoordeeld als 

deze niet zorgen voor een significante verslechtering van de luchtkwaliteit. 

Voor zowel de rotonde bij Wehe-den Hoorn als de rotonde bij Leens kan gesteld 

worden dat het aantal voertuigen niet dan wel niet in betekenende mate  toeneemt 

ten gevolge van het plan zelf (er is echter worst case bij de akoestische onderzoeken  

wel uitgegaan van een autonome verkeersgroei van 1 procent per jaar). Het plan 

leidt dus per saldo niet tot een significante verslechtering van de luchtkwaliteit. 

 

e. Externe veiligheid 

Het vervangen van de kruisingen door rotondes bij Wehe-den Hoorn en Leens is voor 

het aspect externe veiligheid onderzocht door de Omgevingsdienst Groningen (zie 

bijlage 7). De Omgevingsdienst geeft hierover het volgende aan: 

Logisch geredeneerd is een rotonde veiliger dan een kruising aangezien de snelheid 

van de voertuigen lager is bij het naderen van een rotonde dan bij het naderen van 

een kruising. Dat zou betekenen dat het qua externe veiligheid ook veiliger is, echter 

in de berekening is dit niet terug te zien. Wel heeft deze wijziging gevolgen voor het 

provinciaal basisnet Groningen want de 30 meter zone zal de rand van de weg volgen 

en dus ter plaatse van de rotonde iets verschuiven. Ruimtelijke consequentie hiervan 

is (vrijwel) nihil. 

Gelet op de niet waarneembare wijziging van het risico is volstaan met een 

kwalitatieve onderbouwing van het risico. Daarnaast zal op advies van de 

Omgevingsdienst met de Veiligheidsregio afstemming plaatsvinden aangezien de 

provinciale weg verandert. Dit gebeurt via het Verkeersloket. Tot slot zal de 

gemeente bij de eerstvolgende herziening van deze delen van het vigerende 

bestemmingsplan de 30 meter zone van het provinciaal basisnet Groningen 

aanpassen aan de nieuwe ligging van de wegkanten. 

 

Risicobronnen 

Uit de beoordeling van de stukken en verifiëring aan de risicokaart blijkt dat in de 

plangebieden sprake is van externe veiligheidsrisico's. Deze worden veroorzaakt door 

risicovolle transportassen en één risicovolle inrichting. Het betreft de volgende 

risicobronnen: 

 Provinciale wegen N361 en N983; 

 LPG-tankstation 'Shell Wehe-den Hoorn'. 

De provinciale wegen liggen in beide plangebieden. Hierover vindt vervoer van 

diverse soorten gevaarlijke stoffen plaats. Het LPG-tankstation, waar opslag en 

verkoop van LPG plaatsvindt, ligt op korte afstand van de geplande rotonde in Wehe-

den Hoorn. Echter, de aanleg van de rotondes heeft geen effect op de risico's van het 

LPG tankstation. Het LPG tankstation wordt in deze ruimtelijke onderbouwing 

daarom verder buiten beschouwing gelaten. 
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Bij een ongeval met gevaarlijke stoffen kunnen in de plangebieden dodelijke 

slachtoffers vallen. De geplande ontwikkeling heeft geen invloed op de aard van de 

vervoerde stoffen of op de vervoersfrequentie over de N361 en de N983. Rotondes 

hebben een positieve werking op de verkeersveiligheid. Door de lagere snelheid bij 

het naderen van een rotonde daalt de kans op ongelukken. Wel heeft deze 

ontwikkeling (minimale) gevolgen voor het provinciaal basisnet Groningen. De 30 

meter brede veiligheidszone zal met het grotere oppervlak van de rotondes 

opschuiven. Ruimtelijke consequenties hiervan zullen nauwelijks waarneembaar zijn. 

Wel is er in beide situaties reeds sprake van een groepsrisico voor de omgeving als 

gevolg van de risicobronnen N361 en N983. 

 

Groepsrisico 

Uit onderzoek blijkt dat het groepsrisico nihil is. Daarom heeft een uitgebreide 

groepsrisico verantwoording geen toegevoegde waarde. De Veiligheidsregio 

Groningen ondersteund dan ook het advies van de Omgevingsdienst Groningen. Wel 

dienen de aspecten rampenbestrijding/bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid te 

worden onderzocht. Deze aspecten zijn door de Veiligheidsregio beoordeeld. De 

bevindingen staan hieronder weergegeven. 

 

Bestrijdbaarheid 

Bij bestrijdbaarheid gaat het zowel om de omvang van een ramp of zwaar ongeval als 

de voorbereiding van de bestrijding ervan. Om de gevolgen zoveel mogelijk te 

beperken is het van belang dat hulpverleningsdiensten niet worden belemmerd in de 

uitvoering van hun hulpverlenende taken. Om de bestrijdbaarheid goed te kunnen 

beoordelen is gekeken naar: 

 Effecten van een incident met gevaarlijke stoffen; 

 Bereikbaarheid van de plangebieden; 

 Bluswatervoorzieningen binnen de plangebieden. 

 

Effecten 

De plangebieden zijn beoordeeld op de effecten die hier kunnen optreden in geval 

van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Hierbij is gekeken welke stoffen dan wel 

stofcategorieën een gevaar opleveren en tot op welke afstand effecten kunnen 

optreden. Hieruit blijkt het volgende: 

 Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de N361 en N983 zijn drie 

ongevalscenario's mogelijk, namelijk een plasbrand, een explosie (BLEVE1) 

en/of het vrijkomen van een toxische wolk. Uit referentiescenario's blijkt dat 

bij een plasbrand de 1% letaliteitsgrens op 60 meter ligt. Bij een toxische 

wolk is dit respectievelijk 230 en 200 meter. Hierdoor zijn in de plangebieden 

dodelijke effecten mogelijk; 

 

  

                                                           
1
 Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion; explosie van uitzettend gas ten gevolge van het koken van een 

vloeistof. 
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Bereikbaarheid 

De plangebieden zijn beoordeeld op de bereikbaarheid voor de hulpdiensten. Om te 

bepalen of de hulpdiensten tijdens een ramp of een zwaar ongeval voldoende snel 

kunnen optreden is de opkomsttijd beoordeeld. Om te bepalen of de plangebieden 

en de risicobron bovenwinds (met de windrichting mee) zijn te benaderen is de 

tweezijdige bereikbaarheid beoordeeld. Hieruit blijkt het volgende: 

 De plangebieden zijn voor de hulpdiensten voldoende snel bereikbaar; 

 De plangebieden zijn tevens in voldoende mate tweezijdig bereikbaar. 

 

Bluswatervoorzieningen 

De Veiligheidsregio Groningen geeft aan dat blusvoorzieningen langs de N361 en de 

N983 ontbreken, maar dat het aanbrengen van deze niet realistisch wordt 

beschouwd. In haar advies geeft de Veiligheidsregio Groningen ook een beoordeling 

van de situatie rondom het LPG tankstation. Echter, zoals eerder opgemerkt is dit 

niet van invloed op de bedoelde wijzigingen in de provinciale weg. 

 

Zelfredzaamheid 

Bij zelfredzaamheid gaat het om de mogelijkheden voor personen in het 

invloedsgebied van een risicobron om zichzelf in veiligheid te brengen indien een 

ramp of een zwaar ongeval plaatsvindt. Belangrijk aspect hierbij is dat zij zichzelf 

kunnen onttrekken aan een dreigend gevaar zonder daadwerkelijke hulp van de 

hulpverleningsdiensten, bijvoorbeeld door te vluchten of te schuilen.  

De mate van zelfredzaamheid in het rampgebied is bepalend voor de omvang van de 

hulpverlening tijdens een ramp of een zwaar ongeval. Om de zelfredzaamheid van de 

aanwezige personen te beoordelen zijn de volgende aspecten beoordeeld: 

 Zelfredzaam vermogen; 

 Ontvluchtingsmogelijkheden; 

 Alarmeringsmogelijkheden. 

 

Zelfredzaam vermogen 

De plangebieden zijn beoordeeld op de mate van zelfredzaamheid van personen. 

Hierbij is het fysieke vermogen beoordeeld, zoals geestelijke en/of lichamelijke 

beperkingen van groepen personen. Hieruit blijkt het volgende: 

 De plangebieden voorzien niet in de realisatie van nieuwe objecten die 

specifiek hiervoor bestemd zijn. In de invloedsgebieden van de risicobronnen 

is geen sprake van langdurig verblijf van groepen met een verminderde 

zelfredzaamheid, zoals kleine kinderen, zieken en ouderen. De huidige en 

toekomstige gebruikers van de plangebieden, voornamelijk 

verkeersdeelnemers, vormen een gemiddelde bevolkingsgroep uit de 

samenleving die over het algemeen als zelfredzaam wordt beschouwd. 
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Ontvluchtingsmogelijkheden 

De plangebieden zijn beoordeeld op de mogelijkheden voor het ontvluchten van het 

mogelijke rampgebied. Hierbij zijn de vluchtmogelijkheden loodrecht van de 

risicobronnen beoordeeld. Hieruit blijkt het volgende: 

 De plangebieden als geheel en de directe omgeving daarvan bieden over het 

algemeen voldoende mogelijkheden voor het ontvluchten van het mogelijke 

rampgebied. Hierdoor is een goede ontvluchting mogelijk. 

 

Alarmeringsmogelijkheden 

De plangebieden zijn beoordeeld op de mogelijkheden voor alarmering. Hierbij is 

beoordeeld of de plangebieden in het sirenebereik van het bestaande Waarschuwing 

en Alarmering Systeem (WAS) ligt. Hieruit blijkt het volgende: 

 De plangebieden liggen volledig binnen het sirenebereik van het bestaande 

WAS (WAS-palen 23.583 en 23.584 Wehe-den Hoorn). In maart 2015 maakte 

het ministerie van Justitie en Veiligheid bekend vanaf 2017 met de WAS-

sirenes te willen stoppen. Het onderhoudscontract voor de sirenepalen loopt 

in 2017 af. Eind 2012 is NL-Alert geïntroduceerd. Met NL-Alert kan de 

overheid mensen in het rampgebied en in de directe omgeving van een 

(dreigende) noodsituatie met een tekstbericht informeren via de eigen 

mobiele telefoon. Hierdoor is een snelle alarmering in het plangebied 

mogelijk.  

De Veiligheidsregio adviseert om bij een ramp de bevolking niet alleen via het 

bestaande WAS te alarmeren, maar ook op andere wijze (radio, NL-Alert, televisie, 

geluidswagen, etc.). 

 

Conclusie 

Uit de beoordeling van de aspecten bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid blijkt dat er 

geen blusvoorzieningen langs de provinciale weg zijn gerealiseerd, maar dat het 

alsnog aanbrengen geen realistische optie is en dat de zelfredzaamheid langs de 

betreffende delen van de provinciale wegen voldoende is. Dit tezamen met het lage 

groepsrisico maakt dat het risico van de beoogde wijzigingen en het restrisico 

acceptabel is. 
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f. Lichthinder 

In Nederland is er geen overkoepelende wet over lichthinder, zoals er wel bestaat 

over bijvoorbeeld geluidhinder. De bescherming tegen lichthinder gaat via de 

invulling van een "goede ruimtelijke ordening" op basis van de Wet ruimtelijke 

ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Echter, gelet op de 

zorgplicht die de overheid heeft als het gaat om het algemeen belang is voor de 

rotondes toch aandacht besteed aan het effect van licht voerende motorvoertuigen 

op omliggende woningen/gebouwen van de rotonde. Hierbij is de vraag gesteld of en 

in hoeverre er sprake is van lichthinder. En zo ja, wat voor maatregelen getroffen 

kunnen worden. 

Op basis van de hoogteligging van de rotondes, de regels volgens het Reglement 

verkeersregels en verkeerstekens van 1990 en de richtlijnen voor het voeren van 

verlichting is de lichthinder in beeld gebracht (zie figuur 7 voor de situatie bij Wehe-

den Hoorn en figuur 8 voor de situatie bij Leens). Hierbij is voor motorvoertuigen 

uitgegaan van dimlicht, een lamphoogte van 65 centimeter en een dalende 

lichtbundel van 1,5 procent per meter. Dit betekent dat circa 66 meter weg voor het 

voertuig wordt verlicht. Bij het voeren van groot licht reiken de lichtbundels 

uiteraard verder.  

 

Voor alle hierna beschreven woningen/bedrijven geldt dat de lichthinder toeneemt 

als gevolg van de extra lichtbewegingen die de rotondes genereren. In overleg met 

de bewoners wordt gekeken of maatregelen voor het afschermen van de lichtbron 

(zodat deze niet direct zichtbaar is) gewenst zijn.  

 

Rotonde Wehe-den Hoorn 

Voor Warfhuisterweg nummer 12 geldt dat op basis van voorgenoemde 

uitgangspunten sprake is van directe lichthinder (dat is het geval als men recht in de 

lichtbron kijkt).  

Voor Warfhuisterweg nummer 17 geldt dat er op basis van de uitgangspunten geen 

sprake is van directe lichthinder. Wanneer groot licht wordt gevoerd is dit wel het 

geval.  

In overleg met de bewoners wordt onderzocht of er maatregelen getroffen dienen te 

worden en indien dat het geval is wat voor soort maatregelen dat moeten zijn. 
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Figuur 7 Lichthinder rotonde Wehe-den Hoorn 

 

Rotonde Leens 

Voor de Breekweg nummers 5 en 10 en de R. Ritzemastraat nummer 16 geldt dat op 

basis van de uitgangspunten sprake is van directe lichthinder. In overleg met de 

bewoners wordt onderzocht of er maatregelen getroffen dienen te worden en indien 

dat het geval is wat voor soort maatregelen dat moeten zijn.  

 

 
Figuur 8 Lichthinder rotonde Leens 
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g. Ondergrond 

 

Leidingen 

Ten behoeve van de realisatie van de rotondes heeft de provincie de aanwezigheid 

van leidingen onderzocht. Bij beide rotondes bevinden zich leidingen van KPN, Ziggo, 

Enexis en het Waterleidingbedrijf Groningen in de ondergrond. Met de betreffende 

eigenaren/beheerders heeft afstemming plaatsgevonden. Het plan is ten aanzien van 

de aanwezige leidingen uitvoerbaar. 

 

Bodem 

Voor beide rotondes geldt dat de locaties niet verdacht worden van 

bodemverontreiniging. In de uitvoeringsfase volgt nog een milieuhygiënisch 

bodemonderzoek. 

Verder geldt dat de provincie zoveel mogelijk streeft naar een gesloten grondbalans 

en naar hergebruik van grondstromen. 

 

h. Water 

De watertoets vormt een onderdeel van de startovereenkomst Waterbeleid in de 21e 

eeuw, een gezamenlijk stuk van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de 

provincies, het Rijk en de Unie van Waterschappen. In het kader daarvan dient bij de 

totstandkoming van ruimtelijke plannen rekening te worden gehouden met de 

belangen van het water. De realisatie van beide rotondes heeft nauwelijks gevolgen 

voor de waterhuishouding. Voor beide rotondes geldt dat er per saldo geen sprake is 

van een toename van het verhard oppervlak. Verder is in de ontwerpen van de 

rotondes rekening gehouden met: 

- Een goede hemelwaterafvoer; 

- Instandhouding van de waterpeilen; 

- Instandhouding van de huidige verbindingen (sloten); 

- Het handhaven van het netto aanwezige wateroppervlak; 

- De aanwezige peilgebieden (voor de rotonde te Leens geldt dat de grens 

over de Breekweg loopt en dat er derhalve geen verbindingen mogen 

worden gemaakt tussen de watergangen oostelijk en westelijk van de 

rotonde). 

Het waterschap Noorderzijlvest heeft aangegeven in te kunnen stemmen met het 

plan, de ruimtelijke onderbouwing en de voorgestelde maatregelen om het aspect 

water te borgen. 
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i. Archeologie 

Er is een inventariserend archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd door Libau (zie 

bijlage 8). Uit dit onderzoek blijkt het volgende:  

Voor de rotonde bij Leens geldt dat deze op een kwelderwal ligt die in de vroege 

Middeleeuwen bewoond is geweest. De plek van de rotonde bij Wehe-den Hoorn is 

gedeeltelijk hierop gelegen. Bij de aanleg van de rotondes bestaat een kans op het 

aantreffen van archeologische resten die samenhangen met de nederzettingen op de 

kwelderwal. Door de aanleg en het opbreken van de Marnelijn is de bovengrond ter 

plaatse van de aan te leggen rotondes deels verstoord. Ook de latere aanleg van de 

N361 heeft bodemverstoring tot gevolg gehad.  

Voor beide rotondes geldt dat de kans op het aantreffen van intact zijnde 

archeologische resten klein is. Daarom kunnen de werkzaamheden zonder 

voorbehoud van archeologische veldonderzoeken worden uitgevoerd.  

Mochten tijdens de werkzaamheden onverhoopt toch archeologische resten (sporen 

of vondsten) worden aangetroffen, dan geldt krachtens de Monumentenwet (1988) 

een meldingsplicht. Archeologische resten dienen zo spoedig mogelijk gemeld te 

worden bij de gemeente De Marne en bij Libau. Libau kan vervolgens zorg dragen 

voor de benodigde melding bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

 

j. Natuur en ecologie 

Effecten op de beschermde flora en fauna als gevolg van de gewenste ontwikkeling, 

kunnen niet op voorhand worden uitgesloten. Buro Bakker is gevraagd om door een 

verkennende toetsing (quickscan) eventueel aanwezige beschermde flora en fauna in 

beeld te brengen en de effecten van de gewenste ontwikkeling op deze soorten te 

beoordelen (zie bijlage 9). 

Op basis van de quickscan kan met betrekking tot de aanwezigheid van beschermde 

flora en fauna worden geconcludeerd dat de aanwezigheid van beschermde soorten 

uitsluitend betrekking heeft op soorten met een licht beschermde status. 

De werkzaamheden kunnen leiden tot negatieve effecten op licht beschermde 

dieren. Dit betreft allemaal algemene soorten waarvan de gunstige staat van 

instandhouding niet in het geding is. Voor deze soorten geldt alleen de zorgplicht. De 

zorgplicht bepaalt dat men wilde planten en dieren zo min mogelijk schade dient te 

berokkenen.  

Dit kan gedaan worden door gebiedsdelen met een opgaande vegetatie enkele 

dagen voor de werkzaamheden kort af te maaien. Op deze manier verdwijnt de 

dekking voor kleine dieren, waardoor ze het plangebied zullen verlaten. 
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k. Ruimtelijke kwaliteit 

Voor de ontwerpen van beide rotondes is in overleg met het provinciaal 

bouwheerschap invulling gegeven aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit. De 

als bijlage 11 toegevoegde beplantingsvisie voor het Noordelijk deel van de N361 is 

daarbij leidend geweest.  

Voor de rotonde bij Wehe-den Hoorn (zie figuur 9) heeft dit geleid tot: 

- Het versterken van het groene lint in de tussenberm van de N361 en de 

W.H. Timersmastraat ter afscherming van het distributiecentrum van DML; 

- Het aanplanten van bomen in de oostelijke berm van de N983 (aansluiting 

op de rotonde); 

Voor de rotonde bij Leens geldt dat er geen aanvullende groenmaatregelen worden 

getroffen; hier prevaleert het open karakter. 

 

 
  Figuur 9 Invulling bomen rotonde Wehe-den Hoorn  
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l. Duisternis en stilte 

In de provinciale Omgevingsverordening is aangegeven dat in bestemmingsplannen 

rekening gehouden dient te worden met duisternis en stilte (artikel 4.21, lid 2, van de 

Omgevingsverordening). 

Ten aanzien van het aspect duisternis wordt ernaar gestreefd om de nieuwe 

rotondes zodanig van verlichting te voorzien daar waar dit gelet op de 

verkeersveiligheid noodzakelijk is. 

Ten aanzien van het aspect stilte wordt opgemerkt dat de geluidproductie door de 

aanleg van de rotondes licht afneemt, omdat de snelheid bij de rotondes lager ligt. 

 

m. Duurzaamheid en energie 

De provincie Groningen vraagt in de omgevingsverordening aandacht voor duurzame 

oplossingen en energiebesparing.  

Ten aanzien van dit aspect kan gewezen worden op de volgende zaken: 

- De provincie Groningen koopt voor 100 procent duurzaam in; 

- De lichtuitstraling zal zo min mogelijk zijn; 

- Funderingsstoffen en vrijkomend asfalt worden zoveel mogelijk 

hergebruikt; 

- Er wordt gestreefd naar een gesloten grondbalans; 

- Er is aandacht voor een efficiënte uitvoering om bijvoorbeeld 

omleidingsroutes te beperken; 

- Op 6 mei 2014 heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten om 

sociaal aanbesteden bij alle provinciale werken, met een opdrachtsom 

boven de € 250.000,-- toe te passen. Bij de aanbesteding van de rotondes 

wordt Social Return On Investment (SROI) toegepast volgens de daarvoor 

geldende afspraken. 
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5. OVERLEG EN INSPRAAK 

 

Informeel 

In 2014 en begin 2015 zijn er verschillende informele inspraakmomenten geweest (zie ook 

bijlage 1). Er zijn twee informatieavonden georganiseerd voor alle inwoners van het gebied. 

Op 26 mei 2014 zijn de globale plannen voor het Noordelijk deel van de N361 gepresenteerd. 

De output van deze eerste avond is meegenomen bij de verdere uitwerking van de 

maatregelen voor het Noordelijk deel van de N361. Op 12 januari 2015 is tijdens een tweede 

informatieavond de nadere uitwerking van de plannen opnieuw gepresenteerd aan de 

omgeving.  

Naast de twee informatieavonden zijn er in 2014 bijeenkomsten geweest met de 

klankbordgroep. In deze klankbordgroep waren verschillende instanties uit de omgeving 

vertegenwoordigd, zoals LTO De Marne, de dorpsverenigingen van Wehe-den Hoorn, Leens 

en Ulrum, en ook Qbuzz en de Fietsersbond. De klankbordgroep heeft een bijdrage gehad in 

het ontwikkelen van de plannen en de keuzes voor de verschillende maatregelen. 

Ook heeft overleg plaatsgevonden met de betrokken grondeigenaren. 

 

Formeel 

Zoals beschreven in hoofdstuk 1 past het realiseren van de rotondes bij Wehe-den Hoorn en 

Leens niet binnen de vigerende bestemmingsplannen en wordt in overleg met de gemeente 

De Marne de procedure van een omgevingsvergunning gevolgd. Realisatie van de rotondes 

wordt mogelijk gemaakt op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), 

waarbij door het verlenen van een omgevingsvergunning wordt afgeweken van de 

bestemmingsplannen.  

Wanneer het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne besluit 

dat zij voornemens is om de omgevingsvergunning voor beide rotondes te verlenen, dan zal 

de vergunning vervolgens gedurende zes weken ter inzage worden gelegd. Een ieder kan 

tijdens deze periode van zes weken schriftelijk of mondeling een zienswijze over de 

omgevingsvergunning naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. 

De omwonenden van de aan te leggen rotondes zijn hierover al mondeling dan wel 

schriftelijk geïnformeerd. 

Daarnaast wordt vanaf augustus 2015 het grondverwervingstraject formeel opgestart. 
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6. UITVOERBAARHEID 

 

a. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

 

Vooroverleg 

Het plan is ter vooroverleg aangeboden aan de gebruikelijke vooroverlegpartners; de 

provincie Groningen, de Veiligheidsregio en het waterschap.  

 

De provincie Groningen heeft aangegeven dat het project niet in strijd is met de 

regels uit de provinciale omgevingsverordening. Op verzoek van de provincie is de 

beplantingsvisie, die het kader vormt voor de landschappelijke inpassing, in de 

bijlagen bij de ruimtelijke onderbouwing opgenomen.  

 

Ook het waterschap heeft geen bezwaar, maar geeft aan dat de aanwezige 

wateroppervlakte moet worden gehandhaafd en dat er bij de rotonde ter hoogte van 

Leens geen verbindingen mogen worden gemaakt tussen de watergangen oostelijk 

en westelijk van de rotonde. Aan deze voorwaarden wordt voldaan. Er is naast de 

omgevingsvergunning nog een Watervergunning vereist.  

  

Ook de Veiligheidsregio heeft aangegeven geen belemmeringen te zien t.a.v. de 

uitvoering van het plan. Zij vraagt de bevindingen op het gebied van 

rampenbestrijding en zelfredzaamheid te vertalen naar de externe 

veiligheidsparagraaf. Dit is gedaan voor zover de opmerkingen betrekking hebben op 

het projectgebied. Het tankstation ligt buiten het projectgebied.   

 

Zienswijze 

Bij de voorbereiding voor de wegverbetering is tijdens de voorbereiding van het 

project door de provincie regelmatig en uitvoerig overleg gepleegd met betrokkenen 

en belanghebbenden.  

Daarnaast heeft de ontwerp-omgevingsvergunning vanaf 18 september 2015 

gedurende zes weken ter inzage gelegen. In de periode dat de ontwerpvergunning 

ter inzage lag, is één zienswijze ingediend. De zienswijze geeft geen aanleiding om de 

project-omgevingsvergunning voor de rotondes in de N361 bij Leens en Wehe-den 

Hoorn aan te passen. Daarom is besloten om de vergunning overeenkomstig het 

ontwerpbesluit te verlenen. 

 

b. Economische uitvoerbaarheid 

De uitvoeringskosten en eventuele kosten voor de vergoeding van planschade 

komen voor rekening van de provincie Groningen. Daarvoor is een 

planschadeovereenkomst gesloten. Op 11 maart 2015 hebben Provinciale Staten een 

krediet beschikbaar gesteld van €2,35 miljoen om de maatregelen voor het veiliger 

maken van het noordelijk deel van de N361 te realiseren. Onderdeel hiervan is het 

realiseren van de rotondes bij Wehe-den Hoorn en Leens. Het krediet wordt 

financieel gedekt vanuit het budget regio specifieke maatregelenpakket (RSP 

budget). Het plan is daarmee economisch uitvoerbaar. 


