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omdat onze gemeente ook morgen leefbaar moet zijn 

 
 
Aan:        Van:         
 
 
 
 
 
 
 
Vries, 23 augustus 2017 
 
Onderwerp: entree Ter Borch 
 
 
 
Geacht college,  
 
Leefbaar Tynaarlo bedankt u voor uw schrijven van 9 augustus 2017 met als onderwerp 
“Verkeersbesluit” (uw kenmerk/zaaknummer: 201522). Uw brief vormt een reactie op de brief 
van Leefbaar Tynaarlo van 3 augustus 2017 met als onderwerp “Eelderwolde Ter Borch”.  
 
Geen adequate beantwoording van brief Leefbaar Tynaarlo d.d. 3 augustus 2017  
 
Hoewel Leefbaar Tynaarlo het op prijs stelt dat u haar brief d.d. 3 augustus 2017 zo spoedig 
(namelijk op 9 augustus 2017) van een reactie heeft voorzien, bevat uw schrijven geen 
adequate (inhoudelijke) antwoorden op de vraagstukken die Leefbaar Tynaarlo onder de 
aandacht heeft gebracht. Leefbaar Tynaarlo kan zich dan ook niet aan de indruk onttrekken, 
dat bij het opstellen van uw brief d.d. 9 augustus 2017 de wens om tot een snelle reactie te 
komen (wat op zich lovenswaardig is) er in dit geval toe geleid heeft dat op kwaliteit is 
ingeboet, wat tot een minder weldoordachte reactie heeft geleid dan mocht worden verwacht.  
 
Immers lijkt uw reactie feitelijk neer te komen op het (zo niet expliciet dan wel impliciet) 
uitspreken van “ergernis” over het feit dat Leefbaar Tynaarlo – bestaande uit een fractie van 
democratisch gekozen raadsleden – de diverse in haar brief van 3 augustus 2017 genoemde 
vraagstukken, aan de orde heeft gesteld. Aldus Leefbaar Tynaarlo is dit geen opstelling die u 
als college past. 
 
Het bevreemdt Leefbaar Tynaarlo dan ook dat u in uw schrijven alles wat Leefbaar Tynaarlo 
naar voren heeft gebracht, negeert en afwijst. Uw antwoord bestaat uit 2 A4tjes tekst en gaat 
feitelijk nergens (inhoudelijk) op in. Dat geeft geen blijk van een betrouwbare en transparante 
overheid. Waar uw starre opstelling vandaan komt, daar kunnen we alleen maar naar gissen. 
Voor Leefbaar Tynaarlo is dit volstrekt onacceptabel. Ook getuigt deze opstelling van uw 
college aldus Leefbaar Tynaarlo niet van respect voor de inwoners van Ter Borch die met hun 
zorgen omtrent de betreffende vraagstukken tot Leefbaar Tynaarlo gewend hebben. De 
inwoners van Ter Borch, en natuurlijk de burgers van de gehele gemeente Tynaarlo, verdienen 
anders. De inwoners van Ter Borch trachten mee te denken en te adviseren, wat moet leiden 
tot een wijk waar veiligheid, leefbaarheid en saamhorigheid hoog in het vaandel staan. 
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Uit uw reactie echter, vallen nauwelijks (serieuze) antwoorden te destilleren, behoudens het 
geven van uiting van onwil van uw zijde om op de inhoud van de kwestie in te gaan en de 
vanuit de bevolking naar voren gebrachte zorgen serieus onder ogen te zien. 
 
De  fractie van Leefbaar Tynaarlo heeft gewacht met het beantwoorden van uw brief. De reden 
daarvoor is dat Leefbaar Tynaarlo een  nader onderzoek heeft uitgevoerd, c.q. heeft laten 
uitvoeren, naar zaken waar u zich tegen afzet. Uit dit onderzoek zijn ook enige nieuwe 
aandachtspunten naar voren gekomen (welke nog niet waren verwoord in de brief van 
Leefbaar Tynaarlo van 3 augustus 2017), waar in onderliggend schrijven nader op zal worden 
ingegaan. Leefbaar Tynaarlo heeft direct betrokkenen geconsulteerd, met het verzoek te 
reageren op onze vragen en de reactie van het college. Het gegeven dat u zo stellig bent in uw 
reactie, heeft Leefbaar Tynaarlo ook tegen het licht gehouden. 
 
Feitelijke onjuistheden in brief Leefbaar Tynaarlo d.d. 3 augustus 2017? 
 
U geeft aan dat in de brief van Leefbaar Tynaarlo van 3 augustus 2017 aannames en 
opmerkingen staan, die feitelijke onjuistheden (zouden) bevatten. Leefbaar Tynaarlo acht uw 
desbetreffende standpunt niet juist. In verband daarmee zal in het onderstaande allereerst 
worden gereageerd op de zeven punten die u hieromtrent aanvoert. 
 
U schrijft: 
“1. Over het aantal voertuigen en de raadsbesluiten van 27 september 2016 en 20 

december 2016 is met geen woord gerept tijdens zitting van de Raad van State op 20 
juli 2017, noch in de uitspraak van de Raad van State is er iet over opgenomen. Dat 
geldt evenzeer voor een eventuele relatie met de supermarkt Ter Borch.” 

 
Deze reactie van uw college is feitelijk onjuist: de verkeerssituatie in de wijk is uitgebreid aan 
de orde geweest en besproken. Hierbij is ook het onderzoek van Goudappel en Coffeng met 
betrekking tot verkeersaantallen besproken. Ten aanzien van dat onderzoek van Goudappel en 
Coffeng is vanuit de inwoners van Ter Borch aangegeven dat de hierin gehanteerde 
verkeersaantallen niet kloppen. Ook in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State (Raad van State) wordt dit onder rechtsoverweging 3 genoemd: 
 

“... [appellant] en anderen schrijven in het beroepschrift dat zij begrijpen dat zij niet 
kunnen afdwingen dat verkeersmaatregelen in het bestemmingsplan worden 
opgenomen, nu deze maatregelen een uitvoeringsaspect betreffen. Desalniettemin 
wijzen zij erop dat de raad in het kader van vorige bestemmingsplannen heeft 
toegezegd dat verkeersmaatregelen genomen zouden worden. Daarnaast wijzen zij 
erop dat volgens de raad uit door Goudappel Coffeng verricht onderzoek volgt dat geen 
verkeersmaatregelen voor de Borchsingel nodig zijn. Dit onderzoek is echter 
ondeugdelijk, aldus [appellant] en anderen. ...” 

 
U schrijft: 
 “2. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft niet aangedrongen op het nemen van een 

verkeersbesluit, maar geeft appellanten aan – als zij de door hen ervaren 
verkeersonveiligheid aan de orde willen stellen – te vragen om een verkeersbesluit te 
nemen. In het kader van het conserverende bestemmingsplan ‘Eelderwolde ter Borch’ is 
het verzoek van de bewoners van de wijk Ter Borch om e.e.a. in de 
bestemmingsplanprocedure af te dwingen, ongegrond verklaard.” 

 
Dit klopt op zich feitelijk. De uitspraak van de Raad van State heeft aangegeven dat (in de 
bewuste procedure) alleen het bestemmingsplan werd getoetst, niet een verkeersbesluit. Hier 
gaat het bestemmingsplan niet over. De Raad van State kán hier dus niet op aandringen. Dat 
is iets anders dan dat uw college suggereert dat de Raad van State dat wel zou kunnen en als 
zij dat niet doet, het ook niet van belang zou zijn. Maar de Raad van State heeft duidelijk 
aangegeven dat aanvullende verkeersmaatregelen gevraagd kunnen worden via een 
verkeersbesluit (wat geen onderdeel is van het bestemmingsplan). Daar vragen de inwoners u 
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nu dan ook om. Uw college geeft onder dit punt geen antwoord op de gestelde vraag, hoewel 
het verzoek tot het nemen van een verkeersbesluit volgens de Raad van State dus wel tot de 
mogelijkheden behoort. 
 
U schrijft: 
 “3. Een verkeersbesluit is een besluit van een wegbeheerder om een bepaald verkeersteken 

te plaatsen, te wijzigen of in te trekken of een bepaalde fysieke maatregel te treffen. 
Ons college is wegbeheerder van de openbare wegen in de gemeente.” 

 
Dit is een definitie en vaststaand feit, dus geen mening of oplossing. 
 
U schrijft: 
 “4. Als u onder ‘verkeersbesluit’ verstaat het treffen van concrete maatregelen ter 

verhoging van de verkeersveiligheid, dan heeft de gemeenteraad daarover op 16 mei 
2017 al een besluite genomen. Na de aanleg van de oversteekvoorziening kan de 
Borchsingel – op relatief korte afstand – op drie locaties op veilige wijze worden 
overgestoken omdat er een middenberm wordt aangebracht op de Borchsingel. De 
Borchsingel heeft ter hoogte van het Borchkwartier een 30 km/h regime, de inrichting 
van de weg is extra geaccentueerd en er liggen twee drempels die het verkeer op de 
Borchsingel remmen en de weggebruiker attenderen op de bijzondere situatie. Ouders 
kunnen ook gebruik maken van de K+R-strook aan de noordzijde van de rijbaan. De 
kinderen hoeven dan de Borchsingel niet over te steken.” 

 
Hier legt uw college zélf het verband tussen het voorontwerp bestemmingsplan “Supermarkt 
ter Borch Eelderwolde” (zoals in kader van bespreking van het agendapunt “”Bouw supermarkt 
aan de Borchsingel in Eelderwolde” op 16 mei 2017 in de raad aan de orde is geweest, zie 
onder andere bijlage 7 bij de raadsstukken dienaangaande) en de uitspraak van de Raad van 
State: namelijk het effect van de bouw van een  supermarkt op verkeersintensiteiten en 
aanvullende verkeersmaatregelen… Hier kán de Raad van State ook geen uitspraak over doen, 
omdat dit geen onderdeel is van het bestemmingsplan waartegen het beroep is aangetekend.  
 
U schrijft: 
 “5. In het kader van het bestemmingsplan ‘supermarkt’ is voor het onderdeel ‘verkeer’ 

uitsluitend aan de orde of de Borchsingel het aantal verkeersbewegingen dat met de 
komst van de supermarkt gepaard gaat aan kan en welke fysieke maatregelen moeten 
worden getroffen in verband met de aanwezigheid van de scholen. 
De huidige en verwachte etmaalintensiteiten kunnen door de inrichting van de 
Borchsingel prima worden verwerkt. Op andere locaties in de gemeente zijn 
gebiedsontsluitingswegen met hogere etmaalintensiteiten die ook niet leiden tot 
knelpunten.” 

 
Hier wordt door uw college gesteld dat het aantal te verwachten verkeersbewegingen op de 
Borchsingel geen probleem zou zijn. Dat zou zo kunnen zijn, indien het zo was dat deze 
verwachtingen reëel zouden zijn. Het grote probleem is echter, dat de aantallen die gebruikt 
zijn in het advies van Goudappel en Coffeng niet kloppen en dat daardoor dit advies dus niet 
juist is. Alle besluiten die op basis van dit advies van Goudappel en Coffeng van 4 december 
2015 zijn of worden genomen zouden daarom moeten worden heroverwogen: de door 
Goudappel en Coffeng gebruikte aantallen worden nu al met 36 % (900 mvt/24 uur) 
overschreden. Daarom kan het advies van Goudappel en Coffeng (d.d. 4 december 2015) niet 
meer als betrouwbare basis dienen voor het voorontwerp en de verkeersanalyses zowel voor 
als na de komst van een eventuele supermarkt. Het is daarbij ook de vraag waarom gekozen is 
voor het door Goudappel en Coffeng gebruikte model. 
 
U schrijft: 
 “6. Het voorstel tot aanpassing van de Borchsingel, heeft met het bestemmingsplan 

‘Supermarkt Ter Borch Eelderwolde’ ter inzage heeft gelegen. 
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De gemeenteraad ontvangt te zijner tijd het voorstel tot behandeling van de ingediende 
zienswijzen.” 

 
Dit voorstel ziet Leefbaar Tynaarlo tegemoet, maar dat doet er niet aan af dat de nu 
gesignaleerde punten van zorg adequaat in behandeling dienen te worden genomen. 
 
U schrijft: 
 “7. Uw opmerking dat wij een aantal malen geprobeerd hebben om het getal van 6000 mvt 

als verkeersintensiteit, te verleggen van de locatie voor de school, naar de locatie ter 
hoogte van de ecozone, is onjuist. Het getal en de locatie waren al opgenomen in het 
recente bestemmingsplan ‘Ter Borch, Rietwijk Noord’. De gemeenteraad heeft in haar 
[lees: zijn] besluit van 20 december 2016 dat getal overgenomen als ‘norm’ voor het 
treffen van eventuele maatregelen. In mei 2017 heeft de raad al besloten tot uitvoering 
van infrastructurele aanpassingen.” 

 
In het raadsbesluit van 20 december 2016 (zaaknummer: 2016/39237; referentie: 
2016/39260) wordt nergens de locatie genoemd waarvoor de 6000 mvt/24 uur-norm geldt. 
Echter in het amendement van 27 september 2016 (c.q. de gewijzigde vaststelling van het 
bestemmingsplan) wordt de locatie ter plaatse van de scholen wél genoemd als de plek waar 
de 6000 mvt/24 uur als maximale norm geldt. We gaan ervan uit dat de gemeente dit als de in 
dit deel van uw schrijven bedoelde locatie hanteert. 
 
Het is Leefbaar Tynaarlo, en de inwoners van Ter Borch die Leefbaar Tynaarlo benaderd 
hebben, niet duidelijk welk bestemmingsplan met “Ter Borch Rietwijk Noord” bedoeld wordt. 
Als dit het bestemmingsplan van 24 september 2013 betreft, is dat merkwaardig en de reactie 
van het college is dan ook feitelijk onjuist. 
 
Immers schept dit weer verwarring over de bedoelde locatie. In het bestemmingsplan Rietwijk-
Noord wordt namelijk wel de 6000 mvt/24 uur-norm gesteld, maar als locatie wordt de 
ecologische zone aangegeven in plaats van de scholen. Zie pagina 30 van de toelichting op 
bestemmingsplan “Ter Borch Rietwijk Noord”:  
 

“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 6000 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.” 

 
Als uw college in diens reactie dus naar het bestemmingsplan “Ter Borch Rietwijk Noord”, 
bedoelt zij dus kennelijk dat er tóch voorzieningen zoals slagbomen en verkeerszuilen zullen 
komen om de Borchsingel (conform bestemmingsplan “Ter Borch Rietwijk Noord”) af te sluiten 
voor niet-bestemmingsverkeer. Het zou wenselijk zijn indien uw college hierover duidelijkheid 
creëert.  
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Nader op de inhoud van de verkeersproblematiek 
 
Nu dit bovenstaande is verhelderd, zal Leefbaar Tynaarlo nader op de inhoud van de 
geconstateerde verkeersproblematiek – en de hierover vanuit de bevolking van Ter Borch naar 
voren gebrachte punten van zorg – ingaan.  
 
Borgen verkeersveiligheid 
Zoals door diverse inwoners van Ter Borch (ook in de procedure bij de Raad van State) naar 
voren is gebracht, en ook in het navolgende nog nader uiteengezet zal worden, is in de 
besluitvorming tot dusver uitgegaan van onjuiste verkeersaantallen/-verwachtingen. 
 
Gelet daarom worden vanuit de bevolking van Ter Borch terecht zorgen geuit over de 
verkeersveiligheid. In verband daarmee is het aldus Leefbaar Tynaarlo wenselijk om – alsnog – 
de voorbereiding van het bestemmingsplan  (“Supermarkt ter Borch Eelderwolde”) en de 
uitwerking van het bouwplan – welke tot verdere toename van de verkeersbewegingen zullen 
leiden – voorlopig te staken, totdat er meer inzicht is verkregen over de verkeersveiligheid van 
de Borchsingel. De verkeersveiligheid dient aldus Leefbaar Tynaarlo namelijk eerst te worden 
geborgd. Graag verneemt Leefbaar Tynaarlo of uw college hiertoe (alsnog) bereid is. 
 
Dit borgen van de verkeersveiligheid in Ter Borch, zal het vertrouwen van de bewoners van ter 
Borch in een consistente betrokken overheid zeker weer vergroten. Voor dit laatste zou het 
wenselijk zijn (in lijn met de recente uitspraak van de Raad van State d.d. 2 augustus 2017) 
indien uw college een nieuw advies van een onafhankelijk adviesbureau vraagt, omdat het 
advies van Goudappel en Coffeng in gebreke is gebleven: de aannames over de 
verkeersgetallen kloppen namelijk niet. De uitspraak van de Raad van State geeft immers juist 
aan dat er wél de mogelijkheid bestaat om de gemeente te vragen om een aanvullend 
verkeersbesluit en om de resultaten van een nieuw en beter verkeersmodel mee te nemen, 
zodat alle toekomstige bestemmingsplanwijzigingen daar ook op gebaseerd worden (zowel het 
bestemmingsplan “Supermarkt ter Borch Eelderwolde” als alle eventuele andere toekomstige 
bestemmingsplanwijzigingen). 
 
Dat is dus geen “opmerkelijk verzoek” (zoals u suggereert), maar een verzoek wat letterlijk in 
lijn is met rechtsoverweging 5 van de uitspraak van de Raad van State: 
 

“... Appellanten zouden de door hen ervaren verkeersonveiligheid bijvoorbeeld aan de 
orde kunnen stellen in het verband van een door hen in te dienen verzoek om een 
verkeersbesluit te nemen....”  

 
Dit raakt aldus Leefbaar Tynaarlo dé hoeksteen van een democratisch duaal stelsel en dus dé 
taak voor een zichzelf respecterende gemeenteraad. Het college dient hiernaar te luisteren: de 
gemeenteraad van Tynaarlo controleert het college en mag ten allen tijde vragen om besluiten 
te herzien en aan te passen als daar volgens de raad aanleiding toe is. 
 
De vraag is dan ook (voorts) of uw college bereid is om een verkeersbesluit te nemen conform 
de vanuit de bevolking van Ter Borch geuite wensen. 
 
Aanleiding bestemmingsplan/economisch herstel 
Verder wijst Leefbaar Tynaarlo op het volgende. De aanleiding om het bestemmingsplan 
“Supermarkt ter Borch Eelderwolde” (rond het entreegebied van Ter Borch) werd in belangrijke 
mate gevormd door het (destijds) verslechterde economische klimaat. Dit terwijl er nu weer 
sprake is van economisch herstel (en een groeiende vraag naar woningen). Aldus Leefbaar 
Tynaarlo levert deze gewijzigde omstandigheid grond op, tot heroverweging van de noodzaak 
van het bewuste bestemmingsplan. Graag verneemt Leefbaar Tynaarlo de visie van uw college 
hieromtrent. 
 
Inmiddels is er immers sprake van een economische opleving en de vraag naar woningen is 
momenteel weer erg groot. Er is wat Leefbaar Tynaarlo betreft dus geen enkele reden het 
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bestaande bestemmingsplan in dit entreegebied te wijzigen. Het opnemen van op onjuiste 
feiten gebaseerde verkeersanalyses in nieuwe bestemmingsplannen, maken dat dergelijke 
bestemmingsplannen ook niet meer betrouwbaar zullen zijn. Als dit niet wordt aangepast is dat 
een teken van een onbetrouwbare overheid: met bewust onjuiste gegevens 
bestemmingsplannen door de raad goedgekeurd trachten te krijgen is niet een teken van 
betrouwbaar bestuur en leidt tot onnodige juridische strijd tot aan de Raad van State. Het is 
juist een taak van een betrouwbare gemeenteraad om dit tijdig te signaleren en het college te 
behoeden voor het voorbereiden/uitvoeren van onjuiste plannen. Leefbaar Tynaarlo heeft zich 
dit mede ter harte genomen: beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. 
 
(Geactualiseerd) verkeersmodel 
Zoals Leefbaar Tynaarlo begrijpt is er dit voorjaar “al” (door uw college) een opdracht gegeven 
tot actualisatie van het verkeersmodel. Dit geeft Leefbaar Tynaarlo aanleiding tot de vraag, 
welk onafhankelijk bureau deze actualisatie van het verkeersmodel dan heeft uitgevoerd, en 
welke resultaten hier uitgekomen zijn. 
 
Dit is temeer van belang omdat dit ook in de aanstaande bestemmingsplanwijziging voor het 
entreegebied van Ter Borch – om een supermarkt mogelijk te maken – een voor de inwoners 
van Ter Borch cruciale rol gaat spelen: namelijk door een toename van het verkeer en een 
afname van de verkeersveiligheid bij de scholen en een vermindering van het wooncomfort. 
 
De uitspraak van de Raad van State geeft dan wel (op zich) geen directe aanleiding om 
bouwplannen te stoppen, maar een onjuist verkeersadvies op basis van het door Goudappel en 
Coffeng gebruikte model met onjuiste aannames, kan daar wel invloed op hebben. De 
betrouwbaarheid van de overheid inzake consistentie is – naar de huidige stand van zaken – 
voor de wijk ter Borch ver te zoeken. Dat dient te veranderen. 
 
Immers, de door de meetgegevens vastgestelde overschrijding van het verkeersmodel van 
meer dan 36 % geeft nu een zeer concrete aanleiding. Het meten is door het college en de 
raad voorgesteld. Na (nu bijna) een jaar meten, zal de gemeente consequenties moeten 
trekken uit die uitkomsten. Begin september zal er een jaar zijn gemeten op de Borchsingel. 
Graag zou Leefbaar Tynaarlo van het college daarvan een analyse ten opzichte van het 
verkeersmodel willen ontvangen. 
 
Uit uw beantwoording kan verder worden opgemaakt dat het verkeersmodel in het voorjaar is 
geactualiseerd. Althans u geeft aan dat de opdracht hiertoe dit voorjaar “al” is genomen (lees: 
gegeven), en naar Leefbaar Tynaarlo aanneemt zal deze opdracht inmiddels (in augustus 
2017) uitgevoerd moeten zijn. Graag ontvangt Leefbaar Tynaarlo dit geactualiseerde 
verkeersmodel. Overigens is voorts de vraag gerechtvaardigd, waarom dit geactualiseerde 
verkeersmodel niet eerder naar de raadsleden toegezonden is. 
 
Zoals voormeld verneemt Leefbaar Tynaarlo graag door wie dit geactualiseerde verkeersmodel 
is opgesteld. Naar Leefbaar Tynaarlo verwacht, betrof dit niet Goudappel en Coffeng, gezien 
het feit dat dit bureau er behoorlijk naast heeft gezeten bij het oorspronkelijke verkeersmodel. 
Het woordje “integer bestuur” is door Leefbaar Tynaarlo genoemd. Leefbaar Tynaarlo neemt 
aan dat u daar de betekenis van weet en waarom dit is genoemd. Een herziening door een 
ander bureau op basis van de huidige verkeersmetingen, zou rust en duidelijkheid kunnen 
geven.  
 
Immers, het totaal aantal gemeten verkeersbewegingen in de wijk Ter Borch blijkt met 92% 
gestegen te zijn ten opzichte van de periode dat de aansluiting met de A7 nog niet was 
gerealiseerd. Zie het onderstaande schema: 
 

tot Tot 1 dec 17 Na 1 dec 
17 

% 
toename 

Mp1 3672 4043 10 % 
Mp2 2217 2971 34 % 
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Totaal 7185 13850 92 % 
 
Het deel van de bewoners dat via het Transferium de wijk verlaat is meer dan opgevuld door 
verkeer van buiten de wijk. Dat is een zeer forse toename van het sluipverkeer. Dit terwijl de 
werkzaamheden aan de A7 nog niet eens zijn begonnen en het crematorium ook nog niet in 
bedrijf is. Leefbaar Tynaarlo verwijst gemakshalve naar de verkeersmetingen die in uw bezit 
zijn en zoals deze worden gepubliceerd op www.terborch.info. Dit is aldus Leefbaar Tynaarlo 
des temeer reden tot herziening van het verkeersmodel en tot het tijdelijk uitstellen van het 
bestemmingsplan aangaande de supermarkt. 
 
Slotsom 
 
Resumerend heeft Leefbaar Tynaarlo de volgende vragen voor uw college: 
 

1. Is uw college – gelet op de nu naar voren gebrachte gegevens – alsnog bereid de 
voorbereiding van het bestemmingsplan (“Supermarkt ter Borch Eelderwolde”) en de 
uitwerking van het bouwplan voorlopig te staken, totdat er meer inzicht is verkregen 
over de verkeersveiligheid van de Borchsingel? 

2. Is uw college bereid een verkeersbesluit te nemen conform de vanuit de bevolking van 
Ter Borch geuite wensen? 

3. Ziet uw college ook in dat nu de aanleiding tot het bestemmingsplan “Supermarkt ter 
Borch Eelderwolde” in belangrijke mate werd gevormd door het (destijds) verslechterde 
economische klimaat, terwijl er nu sprake is van economisch herstel (en een groeiende 
vraag naar woningen), er grond bestaat tot heroverweging van de noodzaak van het 
bewuste bestemmingsplan? 

4. Als dit voorjaar “al” een opdracht tot tot actualisatie van het verkeersmodel is gegeven, 
welk onafhankelijk bureau heeft dan de actualisatie van het verkeersmodel uitgevoerd 
en welke resultaten zijn daar dan uitgekomen? 

5. Zou u zo vriendelijk willen zijn om – nu er per begin september 2017 een jaar metingen 
zullen zijn verricht op de Borchsingel – hiervan een analyse ten opzichte van het 
verkeersmodel aan Leefbaar Tynaarlo (en de overige raadsfracties) te doen toekomen? 

6. Zou u zo vriendelijk willen zijn om het geactualiseerde verkeersmodel aan Leefbaar 
Tynaarlo (en de overige raadsfracties) te doen toekomen? 

7. Waarom zat dit geactualiseerde verkeersmodel niet bij de eerder aan de raadsleden 
toegezonden stukken? 

 
Naar Leefbaar Tynaarlo hoopt, ziet u na het lezen van de bovenstaande argumenten aanleiding 
om uw (onevenwichtige) reactie van 9 augustus 2017 te herzien, en om de brief van Leefbaar 
Tynaarlo van 3 augustus 2017 alsnog van een adequate inhoudelijke reactie te voorzien.  
 
In afwachting van uw reactie verblijven wij.  
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens de raadsfractie van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 
 
 
 
C.H. Kloos 
fractievoorzitter  
 


