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Amendement
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Ontsluiting Ter Aar West via de Ringdijk

De raad van de Gemeente Nieuwkoop in vergadering bijeen op 16 oktober 2014
ter behandeling van raadsbesluit "Verkeersveiligheidsplan Ter Aar Z uidwest

Constaterende dat:
«
»
»

Het college voornemens is binnen het bestemmingsplan Ter Aar West ruimte te bieden voor de
bouw van maximaal 80 woningen;
Het college kiest voor 1 ontsluiting van de nieuwe woonwijk te weten aan de Oostzijde;
Het college een ontsluiting aan de Westzijde inclusief fietspad en voetpad heeft gecalculeerd op 2
miljoen euro;

»

Het college een ontsluiting aan de westzijde via de Ringdijk afwijst

Overwegende dat:
»
»

80 nieuwe woningen tot een forse hoeveelheid extra verkeersbewegingen zal leiden;
Al het verkeer dat naar en uit de nieuwe woonwijk rijdt, dit moet doen via de bestaande
woonwijken;
»
De verkeersonveiligheid daardoor toeneemt;
«
De Aardamseweg de verkeersstroom in westelijke richting moet verwerken waardoor de
verkeersdrukte toeneemt terwijl deze in de huidige situatie al te groot is.
Concluderende dat:
» Bij de bouw van 80 woningen achter bestaande woonwijken rekening gehouden dient te worden
met een passende ontsluiting;
« Eén ontsluiting in oostelijke richting die al het verkeer door de bestaande woonwijken leidt, de
verkeersdrukte vergroot en de verkeersveiligheid in gevaar brengt;
« De geplande ontsluiting leidt tot meer verkeersbewegingen op de Aardamseweg waarvan in het
verkeersveiligheidsrapport is aangetoond dat deze al overbelast is;
» Aan de indieners van de petitie over verkeersveiligheid door de volledige raad is toegezegd dat er
een uitgewerkt verkeersveiligheidsplan moet liggen voordat het bestemmingsplan Ter Aar West
wordt behandeld
besluit:
In het raadsvoorstel 2.9 als volgt te wijzigen:
Het voorstel tot de aanleg van een ontsluiting van Ter Aar West via de Ringdijk wordt overgenomen
als in overleg met eigenaren, pachters, direct betrokkenen, de klankbordgroep Ter Aar Zuidwest, de PCI en
het Hoogheemraadschap tot een verkeersveilige en betaalbare oplossing kan worden gekomen.
en gaat over t o t de orde van de dag.
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