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Geacht College, 
 
Het kwaliteitsteam Regio Groningen Assen heeft u op 20 maart 2007 geadviseerd over de 
voorstellen voor de wegomlegging Zuidhorn (N355). Het kwaliteitsteam sprak zijn 
voorkeur uit voor het alternatief 4A, waarbij de nieuwe weg tussen Zuidhorn en Noordhorn 
doorloopt. De unieke kwaliteit van Noordhorn, de vrije ligging in het open Groningse 
landschap, blijft volledig behouden bij de keuze voor dit tracé. Het team stelde bij deze 
voorkeur als voorwaarde een eenvoudiger oplossing voor de aansluiting tussen de nieuwe 
weg en de bestaande weg bij Noordhorn, beter passend in de bestaande 
stedenbouwkundige structuur. 
 
Donderdag 15 november 2007 is op verzoek van het kwaliteitsteam de stand van zaken 
toegelicht met een heldere presentatie. Wij constateren dat er een zorgvuldig 
ontwerpproces heeft plaatsgevonden. Wij zijn van mening dat alternatief 4AIII een goede 
vertaling is van de voorwaarde zoals geformuleerd in het advies van het kwaliteitsteam 
van 20 maart 2007. Tegelijkertijd constateren wij dat er mitigerende en compenserende 
maatregelen zijn ontwikkeld die een waardevolle aanvulling op alternatief 5B vormen. 
Deze wegen echter in onze ogen niet op tegen de ‘vrije’ ligging van Noordhorn in 
alternatief 4AIII. 
 



Redenerend vanuit onze kwalitatieve focus van de woonkwaliteit en overwegende dat de 
bestaande kern Noordhorn wordt bepaald door de gave overgang van dorpsrand naar 
open landschap, komen wij tot de conclusie dat er geen aanleiding is om van het advies 
van 20 maart 2007 af te wijken. Alternatief 4AIII is nu een voldragen oplossing en behoudt 
daardoor de voorkeur van het kwaliteitsteam. 
 

Hoogachtend, 

D.F. Sijmons (voorzitter kwaliteitsteam Regio Groningen Assen) 
 


