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Op uw verzoek hebben wij gekeken naar de voorrangssituaties van alle rotondes in onze gemeente. 
De resultaten van dit onderzoek vindt u in de bijlage. 
 
Landelijk is de lijn dat op rotondes buiten de bebouwde kom de fietser geen voorrang heeft en op 
rotondes binnen de bebouwde kom wel. Drenthe breed is de afspraak dat fietsers zowel buiten als binnen 
de bebouwde kom geen voorrang hebben. Dat is dan ook het geval in de gemeente Tynaarlo. Deze 
afspraak is gemaakt in het VVBD (nu Mobiliteitsraad Drenthe). 
 
In de quick scan kunt u lezen dat van de zeventien rotondes in onze gemeente zijn er negen in beheer en 
onderhoud zijn bij de Provincie. Deze rotondes liggen buiten de bebouwde kom. Van de acht 
gemeentelijke rotondes liggen er twee buiten de bebouwde kom. 
Dan resteren er zes gemeentelijke rotondes binnen de bebouwde kom. Als de keus zou worden gemaakt 
om hier voorrangsrotondes voor fietsers van te maken, dan zijn er twee op eenvoudige wijze aan te 
passen. De overige vier rotondes vragen forse investeringen, waaronder het aankopen en amoveren van 
panden.  
 
Kijkend naar de afspraken gemaakt in het VVBD (nu Mobiliteitsraad Drenthe) en het advies van de 
SWOV lijkt het ons dat we vooralsnog de huidige regeling in stand moeten laten en bij eventuele 
vervolgstappen het Drenthe brede standpunt volgen. 
 
Het onderwerp voorrang op rotondes voor de fiets is ook in breder Drents verband een onderwerp. Zo 
wordt de voorrangskwestie binnenkort besproken in de Mobiliteitsraad Drenthe (MrD). Wethouder 
Wiersema maakt deel uit van deze raad. 
 
Wij brengen u op de hoogte van de uitkomsten. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders 
 
O. de Jager RC MAC drs. M.J.F.J. Thijsen 
gemeentesecretaris a.i. burgemeester 
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