
Geachte leden van de Raad, 

Mijn naam is Marcel Dol en ik ben een vertegenwoordiger van de Bewonersvereniging Ter Borch. Ik 

wil graag ons standpunt met u delen over het voorgenomen Bestemmingsplan en het separate 

voorstel over de borging van verkeersveiligheid in onze wijk. En ik wil graag dat u een vijftal vragen 

voor wilt leggen aan de betrokken wethouders. 

Allereerst wil ik mijn teleurstelling uiten over het feit dat de belangrijkste toezegging uit de 

raadsvergadering van 13 juli niet is uitgevoerd; namelijk het zorgen voor een goede juridische 

borging van het maximum aantal sluipverkeer van 3.000 verkeersbewegingen. In het voorstel wordt 

‘intensiteit losgelaten’ en blijft alleen ‘praktijk monitoren’ over. De enige concrete toezegging die 

overblijft is dat er wordt overgegaan tot kentekenonderzoek, als uit de metingen en het 

verkeersmodel het vermoeden ontstaat dat het doorgaand verkeer zich richting 3.000 ontwikkelt.  

Ik ben geen jurist en kan niet beoordelen of maximum aantallen verkeer wel of niet thuishoren in 

een bestemmingsplan. Laat staan of vermelding ervan in een toelichting wel of niet rechtsgeldig is. 

Hierover zal het juridische initiatief vanuit de wijk waarschijnlijk een uitspraak van de Raad van State 

gaan vragen. Ik kan als leek echter wel beoordelen dat het ‘praktijk monitoren’ in het voorstel erg 

vaag geformuleerd is  en zeker geen goede juridische borging oplevert van maximaal 3.000 stuks 

sluipverkeer. Ik wil u dan ook vragen om alsnog te zorgen voor een goede juridische borging. 

Gisteravond is een informatie avond geweest over de geplande supermarkt in de wijk. Uit een 

enquête van de bewonersvereniging blijkt, dat er grote verdeeldheid is in de wijk over de 

wenselijkheid van de supermarkt. Waar echter veel minder verdeeldheid over is, zijn de zorgen die 

de bewoners hebben over de invloed van een grote supermarkt op de verkeersveiligheid. Tijdens de 

informatie avond was er veel onduidelijkheid over de gepresenteerde verkeersgetallen. De project 

ontwikkelaar kon niet goed uitleggen hoe zijn berekening zich verhoudt tot de getallen uit het 

eerdere verkeersonderzoek van Goudappel Coffeng.  Een gemiste kans als het gaat om het wekken 

van vertrouwen. Om duidelijkheid te creëren wil ik u vragen om het verkeersmodel Borchsingel van 

Goudappel Coffeng te updaten met de nieuwste kengetallen voor de supermarkt. 

Het meest kwetsbare onderdeel van de Borchsingel als het gaat om verkeersveiligheid, is het gebied 

rond de scholen. Tijdens de informatie avond bleek  dat de projectontwikkelaar onvoldoende 

rekening heeft gehouden met de verkeerstromen van de naastgelegen scholen. Op dit moment kruist 

het auto- en fiets- en voetgangersverkeer op de Borchsingel elkaar bij de oprit van de parkeerplaats 

van de school. De verkeerscommissie van de scholen geeft al tijden bij de gemeente aan dat dit leidt 

tot onveilige situaties in de ochtendspits. Tot nu toe zonder resultaat. De supermarkt verergerd deze 

problematiek doordat er extra verkeer en een extra oprit bij komt. Daarom wil ik u vragen om samen 

met de verkeerscommissie van de scholen te kijken of met een goede inpassing van de supermarkt 

een oplossing kan worden gevonden voor het beter scheiden van het auto- en fiets- en 

voetgangersverkeer. 

Zoals u wellicht weet maakt de wijk zich ook grote zorgen over sluipverkeer door de toenemende 

files op de A7, als gevolg van de ‘ombouw Zuidelijke Ring’ van Groningen. Het voorstel geeft als 

oplossing aan dat de Borchsingel wordt opgenomen in het verkeersmodel van Groningen Bereikbaar. 

Als hieruit blijkt dat er problemen te verwachten zijn, dan wordt samen met omliggende gemeenten 

gezocht naar een oplossing. Ik wil u echter vragen om ook het verkeersmodel Borchsingel van 



Goudappel Coffeng uit te breiden met de plangegevens van de aannemer van de ‘ombouw Zuidelijke 

Ring’. Goudappel Coffeng heeft namelijk een aantal aanpassingen gedaan in het verkeersmodel van 

de gemeente Groningen, waardoor het model voor de wijk Ter Borch beter de werkelijkheid 

beschrijft. Bovendien wordt dit verkeersmodel samen met de praktijk metingen gebruikt om te 

bepalen of er maatregelen nodig zijn. Een correct verkeersmodel is daarom erg belangrijk voor ons. 

In het voorstel staat ook dat verkeersmaatregelen geen onderscheid kunnen maken tussen 

bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer. Ik begrijp niet waar dit op gebaseerd is. Om sluipverkeer 

rond files te beperken wordt op andere plekken in Nederland dit onderscheid namelijk wel degelijk 

gemaakt. Zo zijn er bijvoorbeeld al jaren diverse wegen rond Naarden en Muiden die alleen 

eenrichtingsverkeer hebben tijdens de ochtendspits op de A1, met uitzondering van 

bestemmingsverkeer. Ik wil u dan ook vragen om geen maatregelen op voorhand uit te sluiten, te 

leren van andere voorbeelden en met hulp van externe deskundigen zoals Veilig Verkeer Nederland 

creatief te kijken naar passende oplossingen.  

Resumerend wil ik graag dat de Gemeenteraad de volgende vijf vragen voorlegt aan de betrokken 

wethouders: 

1. Komt er alsnog een goede juridische borging van het maximum aantal sluipverkeer? 

2. Kan het verkeersmodel Borchsingel worden geüpdatet met de nieuwste kengetallen voor de 

supermarkt? 

3. Kan de planvorming van de supermarkt rekening houden met een oplossing voor de 

kruisende verkeerstromen van de scholen? 

4. Kan het verkeersmodel Borchsingel uitgebreid worden met de plangegevens van de 

aannemer van de ‘ombouw Zuidelijke Ring’? 

5. Kan onbevooroordeeld en met hulp van externe deskundigen gekeken worden naar 

maatregelen die onderscheid maken tussen sluipverkeer en bestemmingsverkeer? 

Tot slot wil ik benadrukken dat de bewonersvereniging streeft naar een goede samenwerking met de 

gemeente, in het gezamenlijke belang van verkeersveiligheid. We zijn niet voor of tegen 

aanpassingen in bestemmingsplannen, omdat bewoners hier een eigen mening over hebben en we 

alle bewoners willen vertegenwoordigen. In een betrokken, kritische en mondige wijk als Ter Borch 

moet de gemeente extra hard werken, om door transparante procedures en communicatie het 

vertrouwen van de wijk te krijgen. Ik hoop dat de beantwoording van mijn vragen hier aan bijdraagt. 

Bedankt voor uw aandacht! 


