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Stand van zaken in Ter Borch 
 
De gemeentelijke projectgroep Ter Borch heeft samen met de bewonersvereniging Ter Borch de infor-
matieavond van 30 april in MFA Borchkwartier geëvalueerd. De avond is positief ontvangen. En onze 
belangrijkste doelen, namelijk met elkaar in gesprek komen en het opheffen van de informatieachter-
stand, lijken behaald. Een inloopavond volgens deze opzet lijkt voor herhaling vatbaar. We gaan na de 
vakantie weer met de bewonersvereniging in gesprek. 
 
Belangrijkste kanttekening was dat er op enkele vragen geen antwoord gegeven werd. Maar in die ge-
vallen konden wij ook geen antwoord geven. We kunnen immers niet op uitslagen van onderzoeken 
vooruitlopen, zoals het verkeersonderzoek Borchsingel. En in het geval van de supermarkten zijn er nog 
onderhandelingen gaande en moet het participatietraject nog opgestart worden. U mag er op vertrouwen 
dat wij u actief informeren, wanneer hier meer duidelijkheid over is. De meest recente stand van zaken 
vindt u hieronder. 
 
Verkeer Borchsingel 
We kunnen na de informatieavond stellen dat het verkeer in de wijk voor de bewoners het belangrijkste 
thema is rondom alle ontwikkelingen. Dat is een gedeelde zorg, en daarom laten we het verkeersonder-
zoek uit 2003 opnieuw doorrekenen. In die herberekening worden de komst van de supermarkten en het 
crematorium meegenomen. Ook wordt er in het onderzoek gekeken naar de invloed van de (tijdelijke) 
aanpak van de Ring Zuid in Groningen op de omgeving. Zo kunnen we de effecten hiervan beter over-
zien. U zult echter ook begrijpen dat we hier in afwachting van de uitkomsten niet op vooruit kunnen 
lopen. We verwachten u na de zomervakantie over de resultaten te kunnen berichten. De planning is dat 
de Borchsingel in september 2016 wordt aangesloten op P+R Hoogkerk.  
 
Informatie over aanpak Ring Zuid Groningen 
Wanneer u meer informatie wilt over de aanpak van de Ring Zuid in Groningen, verwijzen we u graag 
naar de website van het projectbureau. Daarnaast kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact opne-
men met het bureau via (050) 311 58 83. 
 
Crematorium 
Na de goedbezochte informatieavond hielden we op 20 mei een inloopavond in de blauwe keet over het 
crematorium. Hier lichtte de initiatiefnemer zijn plannen persoonlijk toe aan de bezoekers. De start van 
de bouw, die een jaar in beslag neemt, is voorzien in het voorjaar van 2016.  
 
Voor de komst van het crematorium moet het noordelijke deel van het bestemmingsplan “Ter Borch, 
Rietwijk Noord” worden aangepast. De gemeente heeft een concept voor de toelichting op dit bestem-
mingsplan geschreven. Dit lag tot en met vrijdag 26 juni ter inzage in het gemeentehuis. U kunt het nog 
terugvinden via onze website. De gemeenteraad betrekt de reacties hierop na de zomervakantie bij de 
besluitvorming over de start van de formele bestemmingsplanprocedure voor het crematorium. Naar 
verwachting kunnen wij het ontwerpbestemmingsplan vervolgens half september ter inzage leggen. Er 
volgt dan een termijn waarin u zienswijzen kunt indienen.  
 
Supermarkten entreegebied 
Op dit moment zetten we de laatste stappen in de onderhandelingen met de initiatiefnemers van de 
supermarkten in het entreegebied. Zij geven aan hun plannen te willen uitwerken in een open planpro-
ces met omwonenden en andere belanghebbenden. Dit houdt in dat u mee mag denken over bijvoor-
beeld de inrichting en inpassing in de omgeving en beperking van eventuele overlast. Nadat de onder-
handelingen zijn afgerond, wordt het ruimtelijke proces gestart. 
 
Hotel Van der Valk 
Van der Valk heeft de omgevingsvergunning volgens de planning bij ons aangevraagd. Wij verwachten 
deze nog voor de bouwvakvakantie te kunnen verlenen. De hotelketen had de oplevering in oktober 
2016 gepland. Vorige week stond in de krant dat Van der Valk een halfjaar vertraging heeft. Dit zou 
kunnen betekenen dat de opening opschuift naar begin 2017. 
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