
Van: Ploeger, J.E. [mailto:J.E.Ploeger@tynaarlo.nl]  

Verzonden: donderdag 16 juni 2016 13:39 
Aan: 'voorzitter@bewonersvereniging-terborch.nl' 

Onderwerp: Coördinatieregeling bouw supermarkt c.a. op de hoek Borchsingel/Ter Borchlaan te Eelderwolde. 

 
Aan het bestuur van de bewonersvereniging Ter Borch, 
t.a.v. de heer M. Ruwiel. 
 
Vries, 16 juni 2016. 
 
Geacht bestuur, 
 
In antwoord op uw e-mail van 11 juni 2016 aan de leden van de gemeenteraad delen wij u - na de behandeling in de 
gemeenteraad op 14 juni 2016 - het volgende mede. 
 
Algemeen. 
De gemeenteraad heeft op 14 juni 2016 ingestemd met ons voorstel om de coördinatieregeling toe te passen. 
Tevens zijn de kaders vastgesteld en is de inspraakprocedure in overeenstemming met ons voorstel geaccordeerd. 
We hebben het raadsvoorstel gemakshalve nog even bijgevoegd. We gaan nu op korte termijn starten met de 
voorbereiding van de procedure.  
 
Vraag 1.  
In het raadsbesluit is het volgende vermeld: Te bepalen dat – indien bij de voorbereiding van het bestemmingsplan 
en het bouwplan blijkt, dat ook een hogere grenswaarde Wet geluidhinder en/of een verkeersbesluit nodig is, de 
coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening ook op die besluiten van toepassing is  
Waarom deze mogelijke verruiming van geluidsnormen en wat is de impact hiervan? Zijn er alternatieven waarmee 
deze mogelijke overschrijding wordt voorkomen? 
 
Antwoord. 
Ter voorbereiding van het bestemmingsplan moet de werkelijke geluidbelasting van de supermarkt en de aan te 
leggen parkeerplaatsen worden onderzocht. Het gaat hierbij met name om de geluidbelasting op nabijgelegen 
bestaande woningen. Er moet worden voldaan aan de eisen van de Wet Geluidhinder. Als er in verband met de 
komst van de supermarkt voorzieningen aan de weg moeten worden getroffen dan worden ook die in het onderzoek 
meegenomen.  
Op dit moment is niet bekend of een hogere grenswaarde geluidhinder nodig is. Mocht t.z.t. uit de onderzoeken 
blijken dat dat wel nodig is, dan voorziet het raadsbesluit in de mogelijkheid om ook de hogere grenswaarde 
geluidhinder in de coördinatie mee te nemen. We hoeven dan niet eerst weer terug naar de gemeenteraad. We 
doen dit dus uit voorzorg.  
Het aspect “geluidhinder” komt uitvoerig bij de voorbereiding van het bestemmingsplan en in de inspraakprocedure 
aan de orde.  
 
Vraag 2.  
Is het onderzoek waarin de behoefte naar een supermarkt en de grootte hiervan wordt onderbouwd beschikbaar? 
 
Antwoord. 
Het rapport “Tynaarlo-Ter Borch distributieve toets en effecten supermarktontwikkeling (DPO)” van het Bureau 
Stedelijke Planning treft u hierbij aan. 
 
Vraag 3.  
In het hoofdstuk overleg met de bewoners staat bij stap 3: "Daarbij zal blijken welke input vanuit de bewoners wel of 
niet kan worden gehonoreerd." Kan de raad kaders aangeven op welke punten de bewoners wel en niet mee mogen 
praten en beslissen? Het voelt nu heel vrijblijvend en onduidelijk is of er wel of niet iets met ons meedenken wordt 
gedaan. 
 
Antwoord. 
De omwonenden mogen op alle onderdelen van het bestemmingsplan en het bouwplan meepraten en meedenken. 
In het bestemmingsplan wordt op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde kaders onderzocht hoe de bouw 



van een supermarkt op de aangegeven locatie inpasbaar is. In hoofdstuk 3 van het raadsvoorstel is aangegeven 
welke onderzoeken moeten plaatsvinden. 
We willen de procedure graag nog wat verduidelijken. 
Met stap 6 genoemd in het voorstel aan de gemeenteraad wordt het inspraaktraject afgerond. Daarna begint de 
openbare voorbereidingsprocedure genoemd in artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening met tervisielegging 
van het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning gedurende zes weken met de mogelijkheid 
om een “formele zienswijze” bij de gemeenteraad in te dienen (stap 7).  Daarna beslist de gemeenteraad op voorstel 
van het college omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan (stap 8a). Onmiddellijk na het raadsbesluit nemen 
wij dan een besluit omtrent het verlenen van de omgevingsvergunning (stap 8b). De afweging of bepaalde 
zienswijzen wel of niet kunnen worden gehonoreerd ligt bij de gemeenteraad op voorstel van burgemeester en 
wethouders in de stappen 4 en 8a.  
We gebruiken het woord “formele zienswijze” om de volgende reden. Alleen een belanghebbende die bij stap 7 een 
zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend of een belanghebbende, die bezwaren heeft tegen eventuele 
wijzigingen die bij de vaststelling van het plan of het verlenen van de omgevingsvergunning in het ontwerp zijn 
aangebracht, kan daarna beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (stap 9). Tevens 
bestaat de mogelijkheid om vanaf het moment van het indienen van het beroepschrift de Voorzieningenrechter van 
de Raad van State een voorlopige voorziening te vragen (stap 9a). 
 
Vraag 4. 
Waar gaat de gemeente het extra onderhandelingsresultaat inzetten dat besproken is in het overleg van september 
2013? Komt dit nu ten goede van de ontwikkeling van een leefbaar, groen en verkeersveilig entreegebied Ter Borch? 
 
Antwoord. 
Wij beantwoorden uw vraag bevestigend. Met verwijzing naar onderdeel 2 van ons voorstel aan de gemeenteraad 
heeft de gemeenteraad op 17 maart 2015 besloten om de ontwikkeling van het entreegebied Ter Borch en het 
centrumplan Eelde te ontkoppelen.  Na de  ontkoppeling blijven de kosten en opbrengsten in de grondexploitatie 
van het complex Ter Borch.  Zaken zoals ambtelijke inzet, inzet voor maatschappelijke participatie, verbetering 
inpassingsmaatregelen en benodigde verkeersaanpassingen kunnen hieruit worden bekostigd.  Een nieuwe 
ontwikkeling geeft een nieuw overzicht van baten en lasten.  
 
Vraag 5. 
Daarnaast wil ik u graag kort mededelen dat de commissie Publieke Zaken met de gemeente in gesprek is over 6 
meetpunten op de Borchsingel. De gemeente gaat hier snelheid, frequentie en tijd van het verkeer meten. Het is nog 
niet duidelijk wat er met deze gegevens wordt gedaan. Na de zomervakantie is er weer een gesprek waarin de 
feitelijke meetgegevens en de ervaringen en beleving van verkeersveiligheid op de Borchsingel (na aansluiting op de 
A7) op de agenda staan. Aan de hand daarvan wordt besloten of en welke actie er nodig is.  
We maken ons nog steeds het meeste zorgen over de verschillende oversteekpunten. Bijvoorbeeld vanuit de 
Waterwijk naar school, vanuit Rietwijk naar Waterwijk. En vanuit het Groene lint naar de Waterwijk waar kinderen 
de Borchsingel moeten oversteken.  
 
Antwoord. 
De verkeersveiligheid zal bij de voorbereiding van het bestemmingsplan aan de orde komen. Onderdeel 3, lid 4 van 
ons voorstel aan de raad vermeldt dat er verkeerskundig onderzoek moet worden verricht en dat er – wanneer 
nodig – aanpassingen aan de openbare infrastructuur moeten komen ter verhoging van de verkeersveiligheid en de 
doorstroming van het verkeer.  
 
Wij nemen aan u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 

Met vriendelijke groet, 

JE ( Jan ) Ploeger 

Beleidsadviseur Ruimte en Ontwikkeling. 

Gemeente Tynaarlo 
Postbus 5, 9480 AA Vries | Bzk: Kornoeljeplein 1 Vries 
T (0592) 266 662  F 010 8080 102 
E J.E.Ploeger@tynaarlo.nl  I www.tynaarlo.nl  @ kornoeljeplein1  
FB Gemeente Tynaarlo 
Tynaarlo gaat voor groen! Denk na voordat u print...  

mailto:J.E.Ploeger@tynaarlo.nl
http://www.tynaarlo.nl/
http://www.twitter.com/kornoeljeplein1
http://facebook.com/gemeentetynaarlo

