
Beantwoording openstaande vragen raadsinformatieavond Variantenkeuze Vriezerbrug.

8. Waarom is er in de kostenberekening ervoor gekozen om de grondprijs van nog niet 

vastgesteld gebruik (industrie) als uitgangspunt te gebruiken? In hoeverre is dit normaal gebruik?

In het verleden heeft de gemeente Tynaarlo grond ten zuiden van de N386 aangekocht om eventuele 

uitbreiding van Vriezerbrug mogelijk te maken. Dit is ook het uitgangspunt geweest van onze 

makelaar voor de waardebepaling van de grond en de gevolgen van de doorfietsroute door deze 

grond. Daarnaast is een inschatting gemaakt van de extra civieltechnische kosten om onder andere 

het terrein goed te ontsluiten. Op deze wijze zijn de financiële gevolgen inzichtelijk gemaakt als deze 

gronden gebruikt worden voor uitbreiding van Vriezerbrug.

Indien uw raad van mening is dat dit terrein ook in de toekomst een agrarische bestemming houdt 

dan zijn de financiële gevolgen van de doorsnijding van het terrein een stuk kleiner namelijk 

€150.000,-

In onderstaande berekeningen is het verschil in kosten inzichtelijk gemaakt.

Onderbouwing € 425.000,-

1. Kavels noord oosthoek Vriezerbrug. 1125 m2 a € 95,-/m2 geeft € 106.875,-

2. Vermindering uitgeefbare grond Vriezerbrug  Zuid (zuidkant N386), betreft de grond 

waarover het fietspad geprojecteerd is en de mogelijke aanleg van een tunnel. 5000 m2 a € 

20,-/m2 geeft € 100.000,-

3. Inschatting vermindering opbrengst kavels en meerkosten infrastructuur wegens 

ongunstigere kavelvormen en doorsnijding kavels. € 200.000,- Bijkomende kosten en 

afronding € 18.125,-

Totaal € 106.875,-
€ 100.000,-
€ 200.000,-
€   18.125,-
€ 425.000,-

Onderbouwing € 150.000,-

1. Kavels noord oosthoek Vriezerbrug. 1125 m2 a € 95,-/m2 geeft € 106.875,-

2. Vermindering oppervlak agrarisch perceel zuidkant N386 tegen agrarische grondprijs 

5000m2 x € 6,- = € 30.000,-

3. Vermindering waarde agrarische grond door doorsnijding en afronding = € 13.125,-

Totaal € 106.875,-
€   30.000,-
€   13.125,-
€ 150.000,-



9. Hoe verhouden de alternatieven tot breder en toekomstige ontwikkelingen en dan met 

name die op het gebied van mobiliteit? Er wordt gehint in verschillende stukken op een HUB dan 

wel bushalte bij de A28, hoe concreet is dat en in hoeverre kunnen en moeten we hier al rekening 

mee houden?

Er zijn plannen om bij de op- en afritten A28 met de aansluiting met de N386 haltevoorzieningen aan 

te leggen.

In het FWK-plan 2020 zijn deze haltevoorzieningen opgenomen en op basis van de Multi Criteria 

Analyse scoorde deze voorziening hoog. Er is zijn echter geen middelen voor beschikbaar gesteld. In 

het kader van bereikbaarheid en duurzaamheid blijft deze voorziening een grote wens.

In de discussienota behorende bij de omgevingsvisie is het volgende opgenomen. Vanuit de kern 

Tynaarlo en de bedrijfsvereniging Vriezerbrug is het idee geopperd om bij de aansluiting van de N386 

(de dorpenweg) op de A28 (OV-as) een vervoer hub te ontwikkelen.

De ontwikkeling van een vervoer hub op deze locatie is nu geen concreet plan waarover 

besluitvorming heeft plaatsgevonden. Deze mogelijk toekomstige ontwikkeling is dan ook niet 

meegenomen in de afweging van de varianten.

10. Is er bij de naastgelegen bedrijven geïnformeerd wat hun voorkeur is? Verder is er gekeken 

hoe de ondernemers de verschillende effecten op het vestigingsklimaat en bereikbaarheid 

beoordelen van de verschillende tracés. Immers er worden kosten verondersteld door een klein 

verlies aan uitgeefbare gronden, terwijl de bereikbaarheid wordt verbeterd. Dit laatste is 

bijvoorbeeld ook een zorg bij ondernemers rondom GAE.

In 2017 zijn de eerste informatieavonden en werkgroepen georganiseerd. Deze avonden zijn druk 

bezocht door een divers publiek van toekomstige gebruikers, aanwonenden, ondernemers en 

overige geïnteresseerden of belanghebbenden.

Naar aanleiding van deze avonden zijn uiteindelijke 4 varianten tot stand gekomen waar uiteindelijk 

2 van zijn overgebleven (plus de tunnelvariant). De aanwonenden en ondernemers die de routes 

wonen of werken hebben tijdens de avonden aangeven bij voorkeur de route niet voor hun woning 

of bedrijf langs te willen. 

De verschillen in vestigingsklimaat en bereikbaarheid tussen de verschillende varianten zijn voor 

bedrijven beperkt aangezien de route langs de oost of westkant van Vriezerbrug komt te liggen. 

Afhankelijk van de locatie van het bedrijf is voor het ene bedrijf de ene variant gunstiger en voor een 

ander bedrijf de andere variant. Maar deze verschillen zijn beperkt en moeilijk uit te drukken in een 

hogere grondprijs voor de nog uit te geven kavels.

11. Dorpsbelangen Tynaarlo heeft de wens geuit om bij keuze voor de tunnelvariant 

aanvullende verkeersmaatregelen te nemen op de Loopstukken.

We nemen aan dat hier bedoeld wordt de Eisenbroeken tussen de Schoolstraat en de Tip.

Wij staan positief tegenover het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Eisenbroeken. Door het 

maken van aanpassingen aan deze weg neemt naar verwachting het fietsgebruik en ook het gebruik 

van de doorfietsroute toe. Wel zijn we van mening dat aanpassingen aan de weg afgewogen moeten 

worden tegen andere wensen op het gebied van verkeersveiligheid. In de eerst volgende update van 



het Fietspaden-, Wegen- en  Knelpuntenplan nemen we aanpassingen aan deze route op. Hierna 

vindt er nog wel een prioritering plaats door middel van een multi criteria analyse om de beschikbare 

middelen zo effectief mogelijk te benutten.


