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Eelderwolde, 22 februari 2016 

Betreft: toezegging uit bestemmingsplan over doorgaand verkeer 

 

 

Geachte College van Burgemeester en Wethouders, 

 

Op 18 december hebben wij van u de nota van zienswijze ontvangen in het kader van de 

planologische procedure voor het nieuwe crematorium. Op één van onze vragen is in de nota 

geen antwoord gegeven. Ons verzoek aan u is dit alsnog te doen. 

 

In elk bestemmingsplan vanaf het begin van Ter Borch tot aan begin 2015 (vaststelling Rietwijk 

Noord in Raad) is een toezegging herhaald: 

 

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.    

 

Kort gezegd: bij meer dan 3.000 motorvoertuigen doorgaand verkeer per dag wordt de 

Borchsingel in de spits voor doorgaand verkeer afgesloten. 

 

Wij vragen u duidelijk te bevestigen dat deze toezegging in het bestemmingsplan geldt en zal 

blijven gelden. 

 

In de nota van zienswijze is deze vraag niet duidelijk beantwoord. Daarin wordt –geredeneerd 

vanuit het nieuwe verkeersmodel – aangegeven dat de te verwachten hoeveelheid sluipverkeer 

zo laag is, dat het treffen van voorzieningen niet aan de orde is. 

 

Het gaat ons echter niet om de verkeersprognose in het nieuwe verkeersonderzoek, waar het 

nodige op af te dingen is. Het gaat ons om een herbevestiging van de toezegging, die vanaf 

2003-2015 in elk bestemmingsplan gestaan heeft. 

 

Gelet op de eenvoud van de vraag ontvangen wij graag binnen 2 weken antwoord van u. 

 

Gelet op de toezeggingen in de raad van d.d. 19 januari 2016 waarin u als college heeft 

aangegeven dat er zorgvuldig en meer gecommuniceerd gaat worden met de wijk Ter Borch 

verzoeken wij u uw antwoord ook met de raad te delen. Wij zullen deze brief ook in afschrift 

aan de raad zenden om de raad op de hoogte te houden van dit dossier.  

 

Met vriendelijke groet, 

Bewonersvereniging Ter Borch 

 

Marcel Ruwiel 

Voorzitter  

CC: Raadsfracties gemeente Tynaarlo. 
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