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Gelijktijdig met deze brief ontvangt u de voorjaarsbrief 2020. In de voorjaarsbrief zijn een aantal 
voorstellen voor nieuw beleid niet opgenomen. Wij onderkennen dat deze voorstellen in de afgelopen 
periode meermaals onderwerp van gesprek zijn geweest. Desondanks komen de voorstel nu niet terug in 
de voorjaarsbrief. Zoals u ook in de perspectievennota 2021 kunt lezen zien wij veel financiële 
onzekerheden en uitdagingen op ons afkomen. Deze onzekerheden dwingen ons tot het maken van 
keuzes. Daarom hebben wij alle voorstellen tot nieuw beleid beoordeeld de 3O’s (onuitstelbaar, 
onvermijdelijk en onvoorzien). De hieronder genoemde voorstellen voldoen onvoldoende aan deze 
criteria en zijn, ook om inhoudelijke redenen daarom niet opgenomen in de voorliggende voorjaarsbrief. 
In deze brief lichten wij graag toe waarom deze voorstellen zijn komen te vervallen. 
 
Energieloket en wijkplannen 
Het klimaatakkoord geeft doelen aan waar gemeenten ook aan moeten werken als het gaat om het 
terugdringen van de CO2-uitstoot. In het programma duurzaamheid geven we aan dat we op 
verschillende gebieden werken aan die opgave en dat we dat doen vanuit voorbeeldgedrag, informatie en 
kennisdeling en aansluiten op eigen kracht en lokale initiatieven. In de decembercirculaire 2019 is voor 
een aantal trajecten geld in de algemene uitkering ontvangen voor deze doelen. In de voorjaarsbrief 
stellen wij voor om middelen in te zetten voor de ontwikkeling van de warmtetransitievisie, welke uiterlijk 
eind 2021 gereed moet zijn. De verdere ontwikkeling van het energieloket en de wijkplannen volgen op 
een later moment. Voorlopig kunnen we met de reeds beschikbare middelen daaraan werken. 
Bijvoorbeeld door het organiseren van sprintsessies om te starten met het inzichtelijk maken op welke 
manier we de warmtetransitie in de gebouwde omgeving kunnen organiseren. Wij hebben daarom wel 
eerst de extra middelen nodig voor de ontwikkeling van de visie. Het energieloket en de wijkplannen 
pakken we daarna op, of binnen de beschikbare middelen in de begroting 2020.  
 
Verkeersregelinstallatie Zuidlaren 
Er waren plannen om bij de oversteek in Zuidlaren tussen de brink en het voormalige terrein van de Prins 
Bernardhoeve een verkeersregelinstallatie (VRI) te realiseren. Echter, wij ontvangen geen signalen van 
een (mogelijk) onveilige situatie op deze plek. Daarom zien wij vanuit verkeerskundig oogpunt 
onvoldoende aanleiding om op dit moment een VRI te plaatsen. Wij blijven de situatie monitoren. Mocht 
er aanleiding zijn om dit besluit te heroverwegen dan zullen wij daar, indien nodig, een aanvullend 
voorstel voor doen.  
 
Haltevoorziening A28 
Er is lange tijd gesproken over de aanleg van een (tijdelijke) haltevoorziening langs de A28,  om te 
monitoren óf en hoeveel gebruik van openbaar vervoer dan op deze trajecten gerealiseerd zou kunnen 
worden. Voor deze tijdelijke halte bestonden er afspraken tussen de provincie en gemeente, elk ongeveer 
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10.000 euro. Rijkswaterstaat ging niet akkoord met dat voorstel en stelt aanvullende voorwaarden, 
waarbij de kosten –na externe berekeningen- oplopen tot ruim 200.000 euro. Dat is voor ons aanleiding 
geweest om de gesprekken hierover af te hechten en niet voor te stellen om langs de A28 een –al dan 
niet tijdelijk- haltevoorziening neer te leggen. 
 
Tot slot 
Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende inzicht en informatie te hebben gegeven over de 
redenen waarom u deze voorstellen niet terugvindt in de voorjaarsbrief 2020. 
 
Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken drs. M.J.F.J. Thijsen 
gemeentesecretaris burgemeester 
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