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5. Waarom is de mening van de
inwoners niet onderzocht?

We pretenderen niet in onze 
antwoorden objectief te zijn, wel
zo onbevangen mogelijk.

Uiteraard valt er heel veel over dit
onderwerp te zeggen, maar de
hamvraag is toch wel of de voor-
delen tegen de nadelen opwe-
gen. De voordelen bestaan vooral
uit een geringere afstand voor
de inwoners naar de dichtstbij
zijnde supermarkt. En de nadelen
uit overlast van de supermarkt
op de naaste omgeving. Wat
weegt het zwaarst?

Om een idee van de omvang te
geven: de beoogde supermarkt
moet 2000 m2 groot worden, 
ongeveer even groot als de AH in
Paterswolde, en de helft van de
grote Jumbo in de Euroborg in
Groningen.

Wel of geen supermarkt in het
zogeheten Entreegebied in Ter
Borch? Of misschien een kleine?
Vragen die de emoties soms hoog
doen oplopen en meerdere men-
sen in de pen doen klimmen. 
We hebben enkele belangrijke 
vragen hierover op een rij gezet,
met vóór- en tegenargumenten. 

In de discussie spelen onder meer
de volgende vragen een rol:
1. Heeft de gemeente in het ver-

leden in Ter Borch een beeld
geschetst van een groen 
entreegebied, waar nu de 
supermarkt zou moeten 
komen?

2. Is er voldoende behoefte aan
een supermarkt?

3. Zijn de huidige afstanden van-
uit Ter Borch naar bestaande
supermarkten acceptabel?

4. Is de te verwachten overlast
van een supermarkt op de
omgeving aanvaardbaar?

Wel of geen supermarkt in Ter Borch?

Klopt het dat oorspronkelijk geen supermarkt zou komen in
Ter Borch? En dat de gemeente het beeld schetste van een
groen entreegebied, waar nu de supermarkt zou moeten ko-
men? Zo ja, wat is de reden om daarvan af te wijken?

Ja, dat klopt. Een supermarkt is in 2002, bij het opstellen van de
plannen om praktische redenen niet voorzien. Op dat moment was
er onvoldoende ruimte in de markt voor een supermarkt.

Vervolgens is gekozen voor bebouwing met een ‘parkachtige uit-
straling’. In het Beeldkwaliteitplan Entreegebied 2008 stond het vol-
gende: “Het Entreegebied wordt gezien als een uitloopgebied
voor de bewoners van heel Ter Borch, centraal gelegen in de wijk,
met een open, parkachtige uitstraling in aansluiting op de noord-
zuid verlopende bomenweide langs de ter Borchlaan en de open
zone in de naastliggende wijk Piccardthof. In dit park, met ver-
spreide, solitaire, inheemse bomen en boomgroepen (1e grootte)
in combinatie met open, deels glooiende gazons, wordt vrijstaande
bebouwing opgenomen met verschillende functies en bouw-
hoogtes.”

Als bebouwing stelt het beeldkwaliteitsplan zich voor: 8 apparte-
mentengebouwen, een woon-zorggebouw en een multifunctio-
neel centrum. Maximale bouwhoogte 15 meter en voor sommige
delen van het gebied maximaal 9 meter.

Middenin de crisis in 2010 was er geen markt voor de geplande ap-
partementen. Daarnaast was de markt voor dagelijkse bood-
schappen na bijna 10 jaar dusdanig veranderd dat er marktruimte
was voor een supermarkt in de omgeving Ter Borch en Piccardthof
(Groningen Stad). Toen is men begonnen de herontwikkeling van
het entreegebied voorzichtig te verkennen. 

De voltallige gemeenteraad koos op 10 september 2013 unaniem
voor de komst van een supermarkt in Ter Borch. Vervolgens gaf de
gemeenteraad op 17 maart 2015 het college van burgemeester en
wethouders de opdracht om hiervoor een bestemmingsplan voor
te bereiden. 

De belangrijkste reden voor beide besluiten was dat de raad het ver-
keerd vond dat inwoners van zo’n grote woonwijk - evenals het di-
rect aangrenzende Piccardthof in Groningen Stad - geen super-
markt dichtbij hebben.

Is er voldoende behoefte aan
een supermarkt? 
Een zogeheten ‘Distributieplanologisch onderzoek’ (DPO) heeft de
vraag beantwoord of er zóveel belangstelling voor de supermarkt is,
dat hij zal overleven. 

De onderzoekers hebben hiervoor het winkelgedrag voorspeld op 
basis van:
• de kenmerken van de inwoners van het verzorgingsgebied; 
• de kenmerken van de voorgenomen supermarkt en 
• de aard, omvang en afstand tot winkels in de buurt.
Daarnaast is in het onderzoek gekeken naar het effect op winkel-
voorzieningen in de omgeving.

De onderzoekers zijn van mening dat de komst van de supermarkt
een verantwoorde ontwikkeling is. Het biedt bewoners die nu nog
ver moeten reizen voor dagelijkse boodschappen een moderne, 
eigentijdse voorziening. Op een logische, centrale locatie, onder-
steund door andere (maatschappelijke) wijkvoorzieningen.

Maar ervaren andere, verderaf gelegen winkels dan geen negatieve
gevolgen? Uiteraard wel, dat is bij de vestiging van bijna elke winkel
onvermijdelijk. Maar de onderzoekers concluderen dat die verderaf
gelegen winkels niet in hun voortbestaan bedreigd worden.

Er is ook kritiek op dit onderzoek, onder meer van het bureau DTNP,
dat in opdracht van de Ondernemersvereniging Eelde-Paterwolde 
Zakelijk de cijfers heeft bekeken. Het vindt dat de onderzoekers van
het DPO te optimistisch hebben gerekend. En de nadelen voor de 
bestaande supermarkten in de omgeving hebben onderschat.
Daarom pleit dit bureau voor een kleinere supermarkt, van 
bijvoorbeeld 1.200 m2 in plaats van 2.000 m2.

Zijn de huidige afstanden vanuit Ter Borch
naar bestaande supermarkten acceptabel?
Vanzelfsprekend liggen er in de wijk straten dichtbij de bestaande su-
permarkten, maar ook verder daarvan af. Daarom hebben we hier-
onder met behulp van de ANWB Routeplanner op een rij gezet hoe
ver mensen vanaf eiland de Vuurjuffer in de Rietwijk en vanaf het
Zweerdeneiland in de Waterwijk moeten lopen, fietsen of rijden voor
hun boodschappen. 

Vanaf De Vuurjuffer in de Rietwijk

Vanaf het Zweerdeneiland in de Waterwijk

Is de te verwachten overlast van een 
supermarkt op de omgeving aanvaardbaar?
Denk onder meer aan toename van het verkeer, met daarbij horende
parkeerplaatsen, geluid, uitlaatgassen en mogelijk gevaar voor 
ongevallen. 

B&W zeggen toe er alles aan te doen om, zoals bij bijna alle super-
markten in ons land, een goed leefbare, veilige situatie te laten 
ontstaan. Alhoewel de Borchsingel de verkeersdruk technisch gezien
aan kan, hebben B&W bij de komst van de supermarkt een serie
maatregelen aangekondigd om de verkeersituatie zo comfortabel,
overzichtelijk en veilig mogelijk te maken. Hierbij moet u denken aan
de aanleg van een middenberm, speciale oversteekvoorziening, een
30 km-zone ter hoogte van de scholen en snelheid remmende drem-
pels.  

Dit alles neemt uiteraard niet weg dat een supermarkt met par-
keerplaats iets anders is dan appartementengebouwen in een park-
achtige omgeving.

Borch gaan komen? De
meeste van hen zijn nog on-
bekend, maar zij hebben toch
ook een belang?

4. Hoe groot is de kans dat
vooral de tegenstanders of
juist de voorstanders inwoners
aanmoedigen om met het on-
derzoek mee te doen? Hoe
representatief is de uitkomst
dan?

Dit zijn redenen om geen en-
quête te houden.

Je kunt er natuurlijk ook op wij-
zen dat het altijd lastig is om de
mening van inwoners over grote
plannen te meten. En dat je dit,
wanneer je je daardoor laat af
schrikken, bij dergelijke plannen
nooit meer kunt doen. Daarom
vinden sommige mensen dat toch
geprobeerd moet worden om de
problemen op te lossen die aan
een enquête kleven. Hoe moeilijk
dat misschien ook is. Andere
brengen hier tegenin dat een en-
quête vooral weer nieuwe vra-
gen zou doen ontstaan.

deel een belangenafweging.
Welk belang weeg je als ge-
meentebestuur het zwaarste? 

De vraag is wat bijvoorbeeld een
enquête kan bijdragen aan een
zorgvuldige belangenafweging.
Ze roept namelijk enkele lastige
vragen op, waaronder:
1. Wie nodig je uit mee te doen

aan de enquête? Ook de men-
sen uit andere wijken voor
wie de supermarkt aantrek-
kelijk zou kunnen zijn? En
misschien wel aangrenzende
bewoners van de gemeente
Groningen?  Waar leg je de
grens? 

2. Welke alternatieven leg je
voor? Alleen vóór of tegen
een supermarkt op de be-
oogde plek? Of ook alterna-
tieven, zoals op het Busines-
spark Ter Borch? En ook een
kleine supermarkt? En wat als
elk van die alternatieven bij-
voorbeeld ongeveer 25%
scoort? Wat is dan de conclu-
sie?

3. Hoe de mening meten van in-
woners die nog nieuw in Ter

Er zijn in het verzorgingsgebied
van een nieuwe supermarkt (Ter
Borch en daarbuiten) zowel voor-
als tegenstanders. Daarnaast zijn
er mensen die een kleinere su-
permarkt willen. 

Mensen die in de naaste omge-
ving van de beoogde supermarkt
wonen, zien de supermarkt -bij
wijze van spreken- liever niet in
hun voor- of achtertuin. Daarte-
genover staan de inwoners die
nu de auto gebruiken om bij een
supermarkt te komen. Of ver
moeten fietsen. Uiteraard zien
veel van hen graag een super-
markt op kortere afstand. 

Daarnaast zijn er mensen die hun
woning of kavel in Ter Borch heb-
ben gekocht voordat er in 2013
sprake was van een supermarkt.
Maar er zijn ook 218 huishoudens
die dat daarna gedaan hebben
en ervan uit gaan dat niet te ver
uit de buurt een supermarkt zal
komen.

Daarom is de keuze voor of tegen
een supermarkt voor een groot

Waarom is de mening van de inwoners 
niet onderzocht door de gemeente? 

Waar staan we in de procedure?
Het ontwerpbestemmingsplan en de andere ontwerpbesluiten voor de bouw van de supermarkt 
lagen tot en met vrijdag 3 augustus ter inzage. Hierop kon iedereen reageren met een zogeheten 
zienswijze voor of tegen het besluit.

Het college van B&W is deze zienswijzen nu zorgvuldig aan het bestuderen. De zienswijzen gaan 
vervolgens, naar verwachting eind dit jaar, met een advies van B&W naar de gemeenteraad, die dan
over de komst van de supermarkt beslist. Het college zegt de reeds genomen besluiten te respecteren,
tenzij de zienswijzen een nieuw licht op de zaak werpen. Wat het advies van B&W aan de gemeente-
raad zal zijn, staat op dit moment nog niet vast.

Contactinformatie

Bezoekadres:
Gemeentehuis Tynaarlo
Kornoeljeplein 1, 9481 AW Vries
Gemeentewerf/milieustraat
Zuidlaarderweg 33, 9482 TV Tynaarlo
Telefoon: 0592 - 266 662
info@tynaarlo.nl
www.tynaarlo.nl

Openingstijden:
Openingstijden van het gemeentehuis 
en de milieustraat vindt u op www.tynaarlo.nl

Welzijn, ondersteuning en jeugdhulp:
0592 - 266 737

Afspraak maken:
Voor alle gemeentelijke diensten kunt u uitsluitend opafspraak terecht. Voor het afhalen van documentenhoeft u geen afspraak te maken.Een afspraak maken doet u zo:• Via de button “afspraak maken” op www.tynaarlo.nl• Met een telefoontje naar het gemeentehuis• Bij de receptie in het gemeentehuis

Welzijn, ondersteuning en jeugdhulp
Telefoon: 0592 - 266 737 
e-mail: sociaalteam@tynaarlo.nl
Internet: www.tynaarlo.nl
Inloopspreekuur sociale teams: 
dinsdag:    10.00-12.00 uur bij Trias, Nw. Rijksweg 37, Vries
dinsdag:  10.00-12.00 uur in Ons Dorpshuis, B. Boermalaan 4,  Eelde
woensdag:  9.00-12.00 uur in De Ludinge, Ludinge 4, Zuidlaren

Contact sociaal raadsvrouw
Met vragen over de ondersteuning die de gemeente voor u regelt
kunt u terecht bij de sociaal raadsvrouw, Jet Grolleman. 
• telefoon: 06-11289290 (op werkdagen); 
• e-mail: sociaalraadsvrouw.tynaarlo@gmail.com

Agenda

Zondag 21 oktober: 11.00 uur
Trashwalk Zwarte Lent, Zuidlaarderveen
Info en opgeven: www.trashwalking.nl/zuidlaarderveen



ook huizen aangemeld met de
nieuwste innovaties, zoals 
woningen zonder nutsaansluitin-
gen, inzet van accu’s, waterstof
als warmtebron, etc.

Kom langs!
Nieuwsgierig naar duurzame 
huizen bij ons in de gemeente?
Neem dan een kijkje op
www.duurzamehuizenroute.nl
en meld u aan voor een bezoek
op 3 of 10 november.

Op zaterdag 3 en 10 november
wordt voor de zesde keer de
Duurzame Huizen Route gehou-
den. In heel Nederland delen
honderden huiseigenaren hun
duurzame verhaal met anderen.
Ook bij ons in de gemeente! 
Iedereen die geïnteresseerd is in
duurzaam wonen kan een 
bezoek brengen aan één van de
opengestelde woningen. 

Meer antwoorden dan vragen
Heeft u een vraag als: ‘Hoeveel
geluid maakt een warmtepomp
eigenlijk? Eerst je dak of toch
eerst je vloer isoleren?’ Tijdens de
Route krijgen bezoekers alle in-
formatie, tips en trucs over het
verduurzamen van een huis van
de woningeigenaren zelf. 

Naast huizen met bekende maat-
regelen zoals een warmtepomp
en vloerisolatie, worden elk jaar

Duurzaam wonen? 
Laat u door de buren inspireren 

die een wedstrijd probeerden te
winnen met hun eigen 
gebouwde hut van afvalplastic.
Na afloop werd uitgebreid door-
gepraat over duurzaamheid. 
Tijdens die gesprekken werd dui-
delijk dat kinderen vol innova-
tieve ideeën zitten. Zo vinden de
leerlingen dat de huidige wind-
molens er maar saai uitzien. Op
dit moment ontwikkelen ze een
eigen model van afvalplastic, die
er een stuk vrolijker uitziet dan de
huidige windmolens. 

Twee dagen minder werken
bespaart ook energie
Ook kreeg de wethouder een
aantal praktische tips mee voor
de gemeente Tynaarlo. Een ener-
gieopwekkende vloer in het 
gemeentehuis, een stofzuiger die
niet in het stopcontact hoeft én
iedereen twee dagen minder
werken. Het niet gebruiken van
de computers en lampen zou veel
energie besparen.

De Voorleesactie is een initiatief
van Duurzame PABO, Urgenda,
DuurzaamDoor. De verhalen-
bundel is speciaal voor deze dag
geschreven door Pabo-studenten.

Leerlingen van OBS De Veenvlin-
der uit Eelde hadden woensdag
10 oktober voor heel even een
nieuwe juf. Wethouder Oetra
Gopal kwam naar de school om
kinderen in de bovenbouw voor
te lezen uit de verhalenbundel
‘De kracht van nieuwe energie.’
Ze deed dat in het kader van de
voorleesactie tijdens de 10e ‘Dag
van de duurzaamheid’. 

Duurzaamheid leeft op OBS
De Veenvlinder
Duurzaamheid is een thema dat
leeft op OBS De Veenvlinder. De
school gebruikt een methode
voor creatieve en wereldoriën-
tatie vakken, waarin het thema
‘energie’ momenteel centraal
staat. Bovendien verwacht de
school in het voorjaar van 2019
een nieuw schoolgebouw te 
betrekken, dat gebouwd wordt
volgens de laatste normen van
BENG (bijna energieneutrale 
gebouwen).  

Kinderen zitten vol innovatie
ideeën
Gopal las in twee sessies zo’n 100
kinderen voor uit de groepen 6, 7
en 8. Ze luisterden ademloos naar
het avontuur van Nina en Jelle

Voorlezen tijdens 
‘Dag van de duurzaamheid’ 
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