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De gemeenteraad van Tynaarlo 
Postbus 5  
9480 AA te Vries 
 
 
 
 
Eelderwolde, 6-11-2015 
 
 
Onderwerp: Zienswijze van Bewonersvereniging Ter Borch op het ontwerp-
bestemmingsplan “Ter Borch, Crematorium” 
 
 
Geachte gemeenteraad van Tynaarlo, 
 
Middels dit schrijven wil de Bewonersvereniging Ter Borch haar zienswijze kenbaar maken 
betreffende het ontwerp-bestemmingsplan “Ter Borch, Crematorium” d.d. 29 september 2015. 
Zonder een herziening van de integrale visie op de wijk Ter Borch en duidelijkheid over de 
verkeersgeneratie van alle geplande ontwikkelingen in de wijk, kunnen wij ons geen goed 
oordeel vormen over de effecten van de komst van een crematorium. Wij pleiten dan ook voor 
uitstel van het in procedure brengen van dit ontwerp-bestemmingsplan. 
 
Aanleiding 
 
Vanaf begin 2015 zijn wij als bewonersvereniging in gesprek met het college van B&W en haar 
ambtelijke vertegenwoordiging inzake Ter Borch. Wij hebben in een vroegtijdig stadium 
aangegeven dat wij ons grote zorgen maken over de ontwikkelingen in Ter Borch en dan met 
name de fragmenteerde manier van ontwikkelen en de daaruit voortvloeiende extra 
verkeersbewegingen. Er is geen visie op de wijk die recht doet aan de gewijzigde 
omstandigheden. Wij onderschrijven de mening van de gemeente dat de marktomstandigheden 
zijn veranderd en dat tot gevolg kan hebben dat er andere ontwikkelingen in Ter Borch kunnen 
en zouden mogen plaatsvinden. Echter zoals in onze brief van 12 maart 2015 aan u als raad 
hebben wij aangedrongen op een nieuwe visie op de wijk. Een visie die samen met de 
bewoners wordt opgesteld. Naar aanleiding van onze brief heeft wethouder Engels in de 
raadsvergadering van 17 maart 2015, na aandringen van de VVD fractie, toegezegd om de 
bewoners van Ter Borch nadrukkelijk te betrekken bij een integrale benadering en niet alleen 
bij de individuele ontwikkelingen. 
 
Vanuit de ambtelijke organisatie is ons de memo verstrekt “Visie op ontwikkelingen Ter 
Borch”, d.d. 4 september 2015. Naar aanleiding van dit document heeft er een gesprek 
plaatsgevonden met wethouder Hofstra, waaruit naar voren kwam dat dit document eigenlijk 
geen visie maar een opsomming van recente ontwikkelingen is. En dat er geen voornemen is 
om een nieuwe visie te maken, ondanks de eerdere toezegging van mevrouw Engels aan u als 
Raad. U kunt zich voorstellen dat deze manier van communiceren bij ons niet goed is gevallen. 
Immers wij staan voor een coöperatieve en constructieve manier van samenwerken om 
gezamenlijk met de gemeente een mooie en leefbare wijk te maken. Door het ontbreken van 
de visie en het in procedure brengen van dit bestemmingsplan, worden wij echter gedwongen 
om naast de informele lijn van samenwerken, ook op een formele wijze onze informatie te 
verkrijgen door het indienen van deze Zienswijze. 
 
Vooropgesteld dat wij niet voor of tegen het crematorium zijn, immers dit is een individuele 
afweging van elke bewoner van Ter Borch, zijn wij nu wel genoodzaakt om deze zienswijze in 
te dienen om ons en alle bewoners van de juiste informatie te voorzien. Zonder integrale 
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visie, communicatie over deze visie en effectberekening van deze visie, is het niet mogelijk 
een volledig oordeel te vormen over dit initiatief. Dit geldt voor ons als bewoners, maar ook 
voor u als Raad. 
 
 
Zienswijze 
 
Kern van de zorg bij veel buurtbewoners is de verkeersdrukte op de Borchsingel, en daarmee 
vooral de verkeersveiligheid en overlast. In het Bestemmingsplan Ter Borch uit 2006 is gesteld 
dat er maatregelen getroffen worden als er meer dan 6.000 voertuigbewegingen per etmaal 
over de Borchsingel gaan rijden. Wij willen graag bevestigd zien dat, ondanks alle 
verschuivingen in plannen en visie, de Gemeente zich aan deze toezegging houdt. De integrale 
visie en bijhorende effectberekeningen, moeten meer duidelijkheid geven over wat ons te 
wachten staat. 
 

1. Op blz 19 van de toelichting wordt aangegeven dat de exploitatie er zorg voor draagt 
dat het bestemmingsverkeer via de A7 wordt toe- en weggeleid. Graag ontvangen wij 
de informatie hoe de exploitant dit gaat bewerkstellingen, immers het is een 
doorgaande weg. Ten tweede: hoe gaan de exploitant en de gemeente dit handhaven? 
 

2. Op blz 32 wordt over de verkeersgeneratie van het crematorium het volgende 
aangegeven “De aansluiting van de Borchsingel op het transferium nabij de A7 is reeds 
opgenomen in het bestemmingsplan Ter Borch (2006). Omdat sinds 2006 enkele onderdelen 
van het plan Ter Borch en de omgeving zijn veranderd, heeft de gemeente Tynaarlo aan 
verkeersadviesbureau Goudappel Coffeng opdracht gegeven om de huidige situatie 
nogmaals door te rekenen. In die nieuwe berekening worden ook de verkeerseffecten van 
het crematorium en de voorgenomen ontwikkelingen in het entreegebied van Ter Borch 
(onder andere supermarkten) meegenomen. Op deze wijze kan de gemeente de 
verkeerseffecten goed overzien en er bij de aanleg van de Borchsingel op het transferium 
eventueel rekening mee houden. De resultaten van het onderzoek worden zeer binnenkort 
verwacht en zullen te zijner tijd in deze paragraaf worden opgenomen. Zoals hiervoor 
staat vermeld, heeft de gewijzigde invulling van het plangebied een positief effect op het 
aantal verkeersbewegingen.” 
 
Over bovenstaande willen wij het volgende vermelden:  

a. Er moet eerst een integrale visie opgesteld worden, om te weten wat er in het 
verkeersmodel ingevoerd moet worden en er berekeningen gemaakt kunnen 
worden. Die integrale visie is aan u als Raad en aan ons als bewoners 
toegezegd.  

b. In de toelichting wordt aangegeven dat het crematorium geen invloed heeft op 
de verkeersbewegingen en dat het alleen maar geringer wordt ten opzichte van 
de Bungalow buurt. Er wordt echter wel een verkeerskundig onderzoek uitgevoerd 
om de relatie tussen de verschillende nieuwe ontwikkelingen inzichtelijk te maken. 
Ondanks dat in de toelichting gemotiveerd wordt dat de verkeersinvloed van dit 
deelgebied `geringer` is, kan zonder de integrale visie en bijhorende 
verkeersberekeningen niet beoordeeld worden wat dit in de context van de totale 
ontwikkeling betekend. Immers, als de verkeersbelasting van de Borchsingel heel 
groot blijkt te zijn, is zelfs een geringe toename onwenselijk.  

c. U geeft aan dat de supermarkten en de andere ontwikkelingen bij het entreegebied 

worden meegenomen in het verkeersonderzoek. Er is geen openheid over de 

invoergegevens, terwijl die openheid is toegezegd. Wij vernemen graag van u welke 

input u hanteert bij a) de supermarkten en b) wat de ontwikkelingen zijn waarnaar 

u refereert in het entreegebied. Om tot een goede verkeerskundige en ruimtelijke 

afweging inzake het crematorium te komen, is deze informatie van cruciaal belang. 

Graag ontvangen wij deze informatie van u. 
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3. In verschillende bestemmingsplannen heeft de gemeente Tynaarlo de afgelopen jaren de 

volgende tekst gebruikt (met hier en daar kleine verschillen door de jaren heen): “Indien 

blijkt dat de hoeveelheid doorgaand verkeer over de Borchsingel meer wordt dan het 

bestemmingsverkeer, worden voorzieningen getroffen om de wijk tijdens de spits alleen 

open te stellen voor bestemmingsverkeer. Hiervan is sprake indien het doorgaand verkeer 

meer dan 3.000 motorvoertuigen per etmaal bedraagt. Dit betekent dat er sprake is van te 

veel sluipverkeer als over de Borchsingel ( ter hoogte van de ecologische zone van de 

Rietwijk), structureel meer dan 6.000 motorvoertuigen per etmaal gaan. Op basis van de 

oorspronkelijke verkeersmodelberekeningen van het verkeersadviesbureau Diepens en 

Okkema komt naar voren dat het risico op doorgaand verkeer (“sluipverkeer') beperkt 

wordt tot circa 1.400 motorvoertuigen per etmaal. In dat geval zijn er geen maatregelen 

tegen sluipverkeer noodzakelijk. Mocht blijken dat deze wel noodzakelijk zijn dan is 

hiervoor ruimte gereserveerd op het tracé van de Borchsingel tussen de Bruilweering en de 

Woldsloot. Eventuele voorzieningen (bijvoorbeeld een slagboom of een verzinkbare zuil) 

kan binnen de bestemming “Verkeer” worden gerealiseerd.  

Het bovenstaande in acht genomen hebben wij de volgende vragen: 

a. In het bestemmingsplan Ter Borch 2006 zijn 6.000 vervoerbewegingen per 

etmaal voor de hele Borchsingel van toepassing. In het bestemmingsplan 

Rietwijk Noord wordt als meetpunt “ter hoogte van de ecologische zone van de 

Rietwijk” genoemd. Kunt u ons aangeven waardoor dit verschil is ontstaan? 

Impliciet geeft dit aan dat mogelijk andere eenheden worden gehanteerd op de 

Borchsingel? Klopt dit of zijn de 6.000 bewegingen per etmaal nog van 

toepassing op de hele Borchsingel? Houdt de Gemeente zich aan deze 

toezegging? 

b. Wat is de definitie van structureel in de zin “structureel meer dan 6.000 

motorvoertuigen”? Met andere woorden, over welke tijdsperiode wordt het 

maximale aantal vervoersbewegingen vastgesteld? 

c. Kunt u aangeven waardoor het verschil is ontstaan tussen de eerdere 

geprognotiseerde 1.400 vervoerbewegingen aan sluipverkeer en de Rietwijk Noord 

geprognotiseerde 3.000 per etmaal? 

 

4. Meerdere malen hebben wij aangeven dat wij ons grote zorgen maken over de 

aansluiting op de A7 in relatie tot de ombouw van de Zuidelijke ring. De Borchsingel 

zal namelijk als sluipweg gaan fungeren tussen de A7 en de A28. In uw onderbouwing 

van het verkeersonderzoek komt u hier niet op terug. Er van uitgaande dat uw 

onderbouwing hiervoor zou zijn dat de werkzaamheden aan de zuidelijke ring geen 

permante situatie is en dus niet onderzocht hoeft te worden, kunt u er niet om heen 

dat gedurende een periode van minimaal 5 jaar deze weg wel als zodanig gebruikt gaat 

worden en daarmee grote inbreuk heeft op de veiligheid en het leefplezier van de 

wijk. Hierover hebben wij de volgende vragen. 

a. Indien uit het verkeersonderzoek blijkt dat er meer dan 6.000 

verkeersbeweging over de hele Borchsingel gaan, bent u dan voornemens om 

voorzieningen te treffen zoals u de afgelopen jaren consequent heeft 

aangegeven in meerdere bestemmingsplannen? 

b. Zijn er ambtelijk en/of bestuurlijk afspraken gemaakt over de Borchsingel  met 

projectbureau Zuidelijke ring, de provincie Groningen, gemeente Groningen 

dan wel een andere partij inzake het openhouden tijdens de werkzaamheden 

aan de zuidelijke ring? Zo niet is dan punt a van toepassing? Zo wel, welke zijn 

dat dan? 
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c. Tijdens de inloop avond over het Crematorium d.d. 2-11-2015 is aangegeven dat het 

verkeersonderzoek geen rekening houdt met de werkzaamheden aan de ring zuid 

van Groningen. Ook werd duidelijk dat in het onderzoek geen norm wordt 

gehanteerd waartegen ingeschat kan worden of de verkeersbewegingen hoog of 

laag zijn. Hierdoor hebben we grote twijfels aan de validiteit en bruikbaarheid van 

de uitkomsten van het verkeersonderzoek. Kunt u ons daarom aangeven wat de 

uitgangspunten en doelstellingen van het verkeersonderzoek zijn en waarom deze 

zo gekozen zijn? 

Ondanks dat wij vaak hebben verzocht om met ons samen een visie voor de wijk te maken en 

open en transparant te communiceren over de verkeerssituatie, is het voor ons dan ook 

teleurstellend dat wij deze brief moeten versturen om meer openheid te bewerkstellingen. In 

onze optiek was dit dan ook niet noodzakelijk geweest en staan wij nog steeds open om samen 

met de gemeente een visie te maken en mee te denken over de verkeersituatie in en om de 

wijk. 

Wij zien uw antwoorden graag tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Marcel Ruwiel  

Voorzitter Bewonersvereniging Ter Borch 
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