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Paterswolde, 30 november 2019 

Geacht college,

Op de agenda van de raad van 3 december 2019 staat het collegevoorstel om de bebouwde kom van 

Eelderwolde te verplaatsen van de huidige locatie bij de brug tot ongeveer bij het Elsburger Onland. Op 

advies van de VVN zou verlagen van de snelheid van 60 km/u naar 50 km/u de verkeersveiligheid hier 

verhogen. Nu willen wij de deskundigheid van de VVN niet in twijfel trekken, maar toch hebben wij onze 

bedenkingen. Het is nu een 60 km weg, maakt het echt veel verschil in veiligheid om er 50 km 
van te maken? Bovendien kan dit voorstel meer gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor de toepassing 

van de bestemmingsplannen.

We maken ons zorgen over de mogelijke gevolgen van dit schijnbaar eenvoudige voorstel, 
bedoeld om de bewoners van de Groningerweg een plezier te doen. Daar zijn we op zich 
voor, als dat verder geen gevolgen heeft. Maar deze maatregel lijkt ons cosmetisch, niet te 
handhaven en zal leiden tot irritatie bij weggebruikers. De ervaring is dat langzamer rijden 
leidt tot meer inhalen, op deze bochtige weg verhoogt dat de onveiligheid.

Verder is dit een stap in de richting van het op elkaar aansluiten van de kommen van 
Eelderwolde en Paterswolde. De ChristenUnie heeft na de besluiten over Paterswolde-Noord 
en de Schelfhorst gezegd dat ze alert zou zijn op het bewaken van deze buffer tussen 
Paterswolde en Groningen, bij deze.

Dit leidt tot de volgende vragen van de ChristenUnie aan het college:

1. Dit is een weg met veel woon-werkverkeer, die nog niet zo lang geleden van 80 km 
naar 60 km is aangepast. De bebouwde kom is toen opgeschoven naar de brug over 
het kanaaltje van de Waterwijk in Ter Borch naar het Paterswoldse Meer. Dat zou 
toch voldoende moeten zijn voor het verbeteren van de verkeersveiligheid? Vanuit 
gesprekken met de aanwonenden (koers) en VVN wordt bovenstaande mening niet 
gedeeld. 

2. Deze maatregel zal niet vrijwillig worden opgevolgd door in elk geval een deel van de 
weggebruikers. Hoe denkt u deze maatregel te gaan handhaven? Handhaving vindt 
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plaats door de politie. Wij hebben hier overleg over met de politie. 

3. Vanaf genoemde brug in Eelderwolde is te zien dat er een wijk achter ligt en kun je 
verdedigen dat er sprake is van een bebouwde kom. Dit is verder aan de 
Groningerweg niet het geval, ook al zijn er veel gaten opgevuld, er is nog niet echt 
aansluitende bebouwing. Bovendien straalt het geheel nog steeds uit dat het 
buitengebied is. Het gaat niet over de wijk ter borch, maar juist over alle woningen 
langs de Groningerweg. Wanneer deze dichtheid voldoende is oogt het als een 
bebouwde kom

4. Wat betekent dit voor het bestemmingsplan? Het is nu buitengebied. Wat verandert 
er door er bebouwde kom van te maken? Wat betekent de aanpassing voor de 
bewoners van de Groningerweg? Bijvoorbeeld voor de bouwmogelijkheden die ze nu 
hebben of straks krijgen of verliezen? Die verandert op dit moment niet. Mogelijk met 
ene nieuwe vaststelling, maar dan kun je bestaande uitgangspunten nog steeds 
handhaven. Het is net hoe of je het afspreekt met elkaar. 

5. We zitten hier in de groene buffer tussen Paterswolde en Groningen. Hier zijn de 
discussies over gegaan bij het plan Paterswolde Noord en de Schelfhorst. 
Er blijft nog maar een klein stukje 60 km weg over, ongeveer tussen Oude Badweg en 
Familiehotel. De Meerkoetlaan e.d.  is nu al bebouwde kom. Wat is er logischer dan 
ook dat laatste stukje aan te passen en alles 50 km/u te maken? En dan de 
Schelfhorst? Allemaal drukke wegen in de spits. We zien hier een sluipend aan elkaar 
groeien van Eelderwolde en Paterswolde, een ongewenste ontwikkeling.
Hoe houden we de buffer in stand? De buffer is een planologisch iets en heeft niets 
met snelheid te maken. Dat leg je vast in een bestemmingsplan. 

Nog één aanvullende vraag: worden dan ook de strepen weggehaald die nu de rand van de 
weg aangeven (60 km beeld). In de bebouwde kom zijn die verdwenen en dat is hier in het 
donker ongewenst.
De strepen horen niet binnen de vijftig kilometer. Dus gaan ze weg. we kijken even hoe dat moet
 

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Henny van den Born

Fractievoorzitter ChristenUnie Tynaarlo
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