
AMENDEMENT 2021.9 Knot – Onderzoek Rondweg Zuidlaren

 
(artikel 36 Reglement van Orde voor de gemeenteraad)

Ingediend door de fractie CDA

Raadsvergadering d.d. 8 juni 2021, agendapunt 9

Agendapunt: Verkeersonderzoek Zuidlaren, variantenstudie Rondweg

Tekstvoorstel

 
Het raadsbesluit als volgt te wijzigen:

Oude tekst: 
1. Kennis te nemen van het verkeerskundig onderzoeksrapport: Verkeersonderzoek en –advies 
centrum Zuidlaren 30 maart 2021;

2. Nader onderzoek te doen naar de maatschappelijke en ruimtelijke effecten van een rondweg;

3. Op basis van het onderzoeksrapport de lange variant van de rondweg niet nader te 
onderzoeken

4. De rondweg niet over de achterzijde van het PBH-terrein te laten gaan en de ruimte reservering 
in het raadsbesluit onder punt 4.3 van 3 december 2019  los te laten;

5. De aansluiting van de Voorkampen op de Annerweg, de Ekkelkamp en de Laarweg, 
stedenbouwkundig en verkeerskundig verder uit te werken;

6. Voor het onderzoek en de nadere uitwerking, beslispunt 2 en 4, de kosten van € 50.000,-- te 
dekken binnen de Argi en in te stemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging.

 
Nieuwe tekst:

1. Kennis te nemen van het verkeerskundig onderzoeksrapport: Verkeersonderzoek en –advies 
centrum Zuidlaren 30 maart 2021;

2. Geen nader onderzoek te doen naar de maatschappelijke en ruimtelijke effecten van een 
rondweg;

3. Op basis van het onderzoeksrapport de varianten van de rondweg niet nader te onderzoeken

4. Geen rondweg over de achterzijde van het PBH-terrein te laten gaan en de ruimte reservering 
in het raadsbesluit onder punt 4.3 van 3 december 2019  los te laten;

5. De aansluiting van het PBH terrein  richting de Voorkampen, stedenbouwkundig en 
verkeerskundig verder uit te werken;

6. Voor de nadere uitwerking, beslispunt 5, de kosten van € 25.000,-- te dekken binnen de Argi en 
in te stemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging.

 
Toelichting



De nu bekende informatie, biedt de raad voldoende beeld van het nut en de noodzaak van een 
rondweg om of over het PBH-terrein. De raad acht dit nut en deze noodzaak niet voldoende 
aanwezig en wenst daarom verder onderzoek te staken.

 
Ondertekening

 
Klaas Knot CDA

 


