
Amendement 2020.9 Van den Born, Nieman – Bebouwde kom Groningerweg
(artikel 36 Reglement van Orde voor de gemeenteraad)

Ingediend door Henny van den Born (ChristenUnie), Willem Nieman (GroenLinks),

Agendapunt 8 
Raadsvergadering d.d. 1 december 2020
Onderwerp: verplaatsen bebouwde kom Groningerweg Eelderwolde

Tekstvoorstel: 

Het raadsvoorstel als volgt te wijzigen:

Oude tekst
Gevraagd besluit
1. De bebouwde komgrens aan de Groningerweg in Eelderwolde te verplaatsen conform 
bijgevoegde tekening.

Nieuwe tekst
Gevraagd besluit
1. De bebouwde komgrens aan de Groningerweg in Eelderwolde te verplaatsen conform 
bijgevoegde tekening.
2. De bijbehorende aanpassing van de weginrichting pas uit te voeren na vervanging van de 
straatverlichting aan de Groningerweg door nieuwe verlichting conform de normen voor de 
bebouwde kom.

Toelichting:
Naar aanleiding van het voorstel hebben gesprekken plaatsgevonden met de aanwonenden 
van de Groningerweg. In het advies van VVN werd namelijk gekeken naar de 
verkeersveiligheid van de aanwonenden, maar niet naar de veiligheid van de weggebruikers. 
Bij de aanpassing naar een 50 km weg hoort het verwijderen van de zijlijn langs de weg. In 
combinatie met de natriumverlichting levert dit een zeer onduidelijk wegbeeld op, met name 
bij regenachtig weer. In het overleg is gezocht naar een werkbare oplossing die recht doet 
aan het brede belang van verkeersveiligheid voor alle gebruikers. Geconcludeerd werd:
1. De Groningerweg is drukker geworden de afgelopen jaren. In dezelfde periode zijn er 
meer gezinnen met jonge kinderen komen wonen, deze kinderen gaan met de fiets naar 
school. Dit wordt ook door de gemeente en de scholen bevorderd. De zorg betreft het veilig 
oversteken van de weg door de jeugd.
2. De verlichting van de weg moet voldoen aan de normen voor een 50 km weg. Een nieuwe, 
heldere led verlichting, zoals nu ook elders in de gemeente wordt geplaatst, levert een 
duidelijk, veilig verkeersbeeld op, ook bij verwijdering van de belijning.
3. De verplaatsing van de bebouwde kom is een maatregel op grond van de 
Wegenverkeerswet, zonder gevolgen voor de ruimtelijke ordening. 
4. Handhaving van de snelheid is een zaak van de politie, waar de gemeente geen rol heeft. 
Overigens wordt er nu niet te hard gereden op deze weg.
Op grond van deze overwegingen wordt voorgesteld de aanpassing van de weginrichting die 
bij het verplaatsen van de bebouwde komgrens hoort, pas uit te voeren na aanpassing van 
de straatverlichting, met het verzoek aan het college om deze aanpassing voorrang te 
geven.

Vries, 20 november 2020
Namens de fracties: 
Henny van den Born (ChristenUnie), Willem Nieman (GroenLinks), 


