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Met deze brief brengen wij u op de hoogte van de stand van zaken met betrekking tot de herinrichting van 
de Hoofdweg in Eelde. 
 
Raadsvergadering 8 september 
Het voortraject rondom de Hoofdweg kent een uitgebreid participatieproces. Tijdens de raadsvergadering 
van dinsdag 8 september jl. stelde uw raad dit participatieproces ter discussie. Dit onder andere nadat 
een aantal insprekers (aanwonenden) aangaf zich niet gehoord te voelen. Met name in hun wens een 30 
kilometerweg van de Hoofdweg te maken.  
 
Vervolgstappen 
Na deze raadsvergadering heeft wethouder Wiersema aangegeven de signalen van zowel de insprekers 
als raadsleden serieus te nemen. En met de insprekers in gesprek te gaan. Ook gaf zij aan het scenario 
voor een 30 kilometerweg uit te laten werken. Om op korte termijn zo feitelijk mogelijk de voor- en 
nadelen en consequenties van zowel een 50 kilometerweg als een 30 kilometerweg in beeld te brengen. 
 
Ondertussen hebben twee gesprekken met de insprekers plaatsgevonden. Deze gesprekken zijn in 
goede harmonie verlopen. We hebben geluisterd naar hun zorgen over de 50 kilometerweg en hun 
argumenten voor een 30 kilometerweg. In het tweede gesprek hebben we verkend waar we objectief 
gelijke belangen hebben en waar de belangen van elkaar afwijken. Waar we het met elkaar over eens 
zijn, is dat de zwakkere verkeersdeelnemer (fietser/voetganger) beschermt dient te worden. Op welke 
wijze dat moet gebeuren, is de volgende stap.  
 
Advies verkeerskundig bureau 
Tijdens het tweede gesprek hebben wij het voorstel gedaan om - naast onze eigen uitwerkingen voor een 
30- en 50 kilometerscenario - ook een verkeerskundig bureau in te schakelen om advies te geven over de 
beste inrichting voor de Hoofdweg. In de huidige discussie over de herinrichting van de Hoofdweg én met 
de huidige verkeerskundige ontwikkelingen, kan naar ons idee zo’n onafhankelijk advies bijdragen aan 
een goede afweging in het algemeen belang. De insprekers ondersteunen dit initiatief. Op dit moment 
vinden de gesprekken met een verkeerskundig bureau plaats en worden de mogelijkheden besproken. 
Zodra er een advies ligt en er meer bekend is over de vervolgstappen die wij gaan nemen, stellen we uw 
raad hiervan op de hoogte. 
 
Brede Doel Uitkering (BDU) 
De gemeente Tynaarlo heeft een subsidie toegewezen gekregen voor de herinrichting van de Hoofdweg. 
Voor deze zogeheten Brede Doel Uitkering (BDU) hebben we al een jaar uitstel ontvangen. Een ambtelijk 
verzoek om nogmaals uitstel aan te vragen is niet mogelijk. Om die reden is een formele brief richting GS 
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in voorbereiding en vindt een dezer dagen zijn weg. Kanttekening hierbij is dat wanneer het te maken 
plan in principiële keuzes af gaat wijken van het bestaande plan (waarop BDU is verkregen), het plan 
opnieuw ter beoordeling aan de provincie aangeboden dient te worden. De Provincie subsidieert op dit 
moment in principe geen 30 kilometerwegen. 
 
Grijze weg 
De Hoofdweg is een zogenoemde ‘grijze weg’. Grijze wegen zijn doorgaande routes, waar ook inritten 
naar woningen zijn. Momenteel vindt een landelijk onderzoek plaats door DTV consultants samen met 
Goudappel Coffeng, waarbij gekeken wordt  hoe deze grijze wegen het best ingericht kunnen worden. 
Onze ambtelijke vertegenwoordigers zijn in gesprek met het genoemde bureau om gebruik te kunnen 
maken van hun expertise op het gebied van grijze wegen. De vier aanwonenden zijn op de hoogte van 
deze consultatie en staan hier ook achter. De opbrengsten van dit onderzoek nemen we ook mee in onze 
uiteindelijke overwegingen.  
 
Vertrouwen 
We kijken met een goed gevoel terug op de gesprekken met de insprekers en de acties die in gang zijn 
gezet om de voor- en nadelen van de twee alternatieven nauwkeurig in kaart te brengen. Uiteraard 
luisteren we ook naar de standpunten van onder andere de verschillende actiegroepen, de Fietsersbond 
en VVN.  
 
Zoals aangegeven vinden op dit moment de gesprekken met een verkeerskundig bureau plaats en 
worden de mogelijkheden voor het vervolgtraject besproken. Hierbij gaan wij de inwoners t.z.t. weer 
betrekken. In welk stadium en in welke vorm dat zal zijn, daar kunnen wij op dit moment nog geen 
uitspraken over doen. Wat betreft de vorm zullen de ontwikkelingen rondom corona vanzelfsprekend ook 
een rol spelen. 
 
We hebben er vertrouwen in dat we hiermee de juiste dingen doen om een goede afweging in het 
algemeen belang te kunnen maken over de herinrichting van de Hoofdweg in Eelde. Vanzelfsprekend 
blijven we uw raad hier nauw bij betrekken. 
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