
 
 

 
MOTIE Beeldkwaliteitsplan Ter Borch 

 
(artikel 37 Reglement van Orde voor de gemeenteraad) 

 
 

Ingediend door Gezinus Pieters (VVD) 
 
Raadsvergadering d.d. 9 oktober 2018 
 
Agendapunt: 12 Brief beeldkwaliteitsplan businesspark Ter Borch 

 
De raad van de gemeente Tynaarlo 
 
in vergadering bijeen op 9 oktober 2018 
 
Constaterende dat: 
1. Het college een afgewogen voorstel had voorgelegd aan de gemeenteraad onder de titel 

beeldkwaliteitsplan Ter Borch, passend in de omgeving. 
2. De raad dit plan geamendeerd heeft vastgesteld, waarbij het aangenomen amendement 

betrekking had op het voorkomen van onnodig belasten van de natuurlijke omgeving 
door ledverlichting. 

3. Het college het amendement wel ontraadde, maar er later (via brief dd 3 juli 2018) 
aanvullende en nieuwe argumenten op tafel kwamen om het amendement krachtiger te 
ontraden, te weten financiële argumenten en dat er signalen zijn uit beide 
buurgemeenten om de mast dan daar te plaatsen. 

  
Overwegende dat: 
1. Het beoogde doel van het  amendement, opgenomen in het beeldkwaliteitsplan in niet 

uitvoerbaar en niet handhaafbaar is. Een beeldkwaliteitsplan is hiervoor niet het juiste 
instrument. 

2. De financiële effecten van het amendement de Tynaarlose gemeenschap naar schatting 
1 à 2 miljoen gaan kosten. 

3. het bedrijventerrein Ter Borch nu zwaarder belast is dan ons overige bedrijventerreinen. 
  
Verzoekt het college 
  
1. Een informatie bijeenkomst te organiseren voor de raad waarin duidelijk wordt uitgelegd: 

a. wat de plannen waren zoals gepresenteerd door het college in het 
beeldkwaliteitsplan. 

b. wat de (on)mogelijkheden voor uitvoering van het amendement zijn in de huidige 
situatie. (Als onderdeel van het beeldkwaliteitsplan Ter Borch) 

Alsmede 
c.    een mogelijk alternatief plan van aanpak te schetsen waarin wordt gerealiseerd 

wat het amendement beoogt (bescherming van de groene long), via een daarvoor 
geschikt instrument (beter dan beeldkwaliteitsplan en wel handhaafbaar), en aan 
te geven wat het beste voor Ter Borch zou zijn en waarmee we de kosten 
minimaliseren 

En 
2. Na de informatiebijeenkomst de raad te vragen of deze bereid is om zijn raadsbesluit  te 

heroverwegen voor een meer uitvoerbaar en effectief alternatief, bij voorkeur tegen 
lagere kosten.  

 
 



 
 

 
Ondertekend door: 
 
 
 
 
 
 
 
Gezinus Pieters (VVD) 
 
 


