
Eelderwolde, 6 december 2016 

Geachte leden van de Raad, 

Op 27 september heeft u unaniem een amendement aangenomen op het Raadsbesluit Verkeer in 

Ter Borch. Hiermee kwam u tegemoet aan de wens van de Bewonersvereniging Ter Borch om een 

bovengrens aan de verkeersintensiteit op de Borchsingel vast te leggen. Deze werd vastgesteld op 

6.000 motorvoertuig bewegingen per etmaal of 250 per uur. Belangrijk argument in dit amendement 

was dat de overheid zich een betrouwbare partner toont: de bovengrens van 6.000 was eerder in 

meerdere bestemmingsplannen vastgelegd. 

Sinds zes weken wordt het verkeer gemeten, in overleg met de bewonersvereniging wordt dit 

tweewekelijks gepubliceerd op kaartjes met een gemiddelde per etmaal en in het spitsuur. Hieruit 

blijkt dat de bovengrens van 250 tussen 8 en 9 uur ‘s ochtends ruim wordt overschreden, bij de 

laatste meting zelfs met 100%. Dit is voor de gemeente aanleiding om vandaag een nadere 

uitwerking van het Verkeersbesluit Ter Borch te agenderen, waarin de bovengrens van 250 

verkeerbewegingen per uur wordt geschrapt. Hiermee wordt volgens de gemeente “voorkomen dat 

de verdere ruimtelijke ontwikkeling van Ter Borch stagneert, en onbedoeld ’op slot’ wordt gezet.” 

De Bewonersvereniging ter Borch is het niet eens met het schrappen van de bovengrens van 250 per 

uur. Juist tussen 8 en 9 uur ‘s ochtends is de verkeersveiligheid van de schoolgaande jeugd in het 

geding. Ten eerste omdat jonge kinderen de Borchsingel moeten oversteken om naar de lagere 

scholen in de wijk te kunnen gaan. Ten tweede vreest de bewonersvereniging sluipverkeer door de 

wijk, omdat sinds vorige week de aansluiting met de A7 open is. In de ochtendspits staan nu al 

standaard lange files voor het Julianaplein. Als de werkzaamheden aan de ringweg van Groningen 

deze zomer starten, dan zullen de komende jaren de files flink toenemen. Als door sluipverkeer het 

aantal auto’s tussen 8 en 9 uur sterk toeneemt, dan moeten schoolkinderen langer wachten en gaan 

ze risico’s nemen om over te steken. 

De bovengrens van 6.000 verkeersbewegingen per etmaal blijft wel gehandhaafd, maar deze norm 

zegt niets over de verdeling van het verkeer over de dag. Op deze manier kan tussen 8 en 9 uur de 

hoeveelheid verkeer enorm toenemen, zonder dat de norm per etmaal wordt overschreden. Als de 

gemeente de norm voor het drukste uur niet houdbaar vindt, dan stelt de bewonersvereniging voor 

dat de gemeente onderbouwde bovengrenzen gaat opstellen voor de oversteekplaatsen op de 

Borchsingel. Er bestaan namelijk objectieve normen voor het veilig kunnen oversteken van een weg, 

rekening houdend met de breedte van de weg.  

Tenslotte zou de bewonersvereniging de gemeente met nadruk willen vragen om haast te maken 

met de toegezegde aanpassing van het verkeersmodel, waarbij de gegevens van de geplande 

supermarkt en werkzaamheden aan de ringweg zuid worden verwerkt. Alleen daarmee kunnen de 

meetgegevens afgezet worden tegen een objectief normen kader. 

Het voorstel van de gemeente om na een paar metingen de uurnorm van 250 al weer te schrappen, 

veroorzaakt nu al onrust in de wijk. Opnieuw is de betrouwbaarheid van de gemeente in het geding… 

Hoogachtend, 

Marcel Dol, namens de Bewonersvereniging Ter Borch 


