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Aansluiting Borchsingel op A7 - wat is de status? 
 
Er wordt in de wijk veel verkeersoverlast verwacht als de Borchsingel op de A7 wordt 
aangesloten.  Vooral de ingrijpende werkzaamheden aan de ringweg zuid van Groningen 
die begin 2017 starten, gaan extra files op de A7 en daardoor sluipverkeer door de wijk 
geven. Hierbij een update van de laatste ontwikkelingen: 

1. Reacties op nieuwe bestemmingsplan Eelderwolde Ter Borch 
2. Wat doet de gemeente wel? 
3. Logboek voor verkeersincidenten 

 
1. Reacties op nieuwe bestemmingsplan Eelderwolde Ter Borch 
In eerdere bestemmingsplannen van de verschillende wijken in Ter Borch is een norm 
voor sluipverkeer gesteld van maximaal 3.000 verkeersbewegingen op de Borchsingel. 
Dit jaar wordt het 10 jaar oude, overkoepelende bestemmingsplan voor heel 
Eelderwolde Ter Borch geactualiseerd. Hier is de norm voor sluipverkeer uit 
verdwenen. 
 
Vanuit de wijk is een juridisch collectief opgericht om met name tegen het ontbreken 
van een norm voor sluipverkeer in dit bestemmingsplan bezwaar te maken. Er doen 
momenteel 89 huishoudens mee aan dit initiatief.  
 
De bewonersvereniging heeft ook bezwaar gemaakt tegen het nieuwe bestemmingsplan, 
door een zogenaamd Zienswijze in te dienen.  Uit verschillende gesprekken met de 
gemeente wordt niet duidelijk hoe een besluit tot maatregelen tegen sluipverkeer tot 
stand komt en welke maatregelen mogelijk zijn.  
 
Binnen 12 weken wordt een reactie van de gemeente op de ingediende Zienswijzen 
verwacht. Daarna kan besloten worden of de volgende stap richting de Raad van State 
genomen wordt. 
 
 
2. Wat doet de gemeente wel? 
De commissie publieke zaken van de bewonersvereniging heeft afgelopen jaar veel 
gesprekken gehad met wethouders, ambtenaren en raadsleden van de gemeente 
Tynaarlo. Dit heeft er voor gezorgd dat de gemeente een aantal toezeggingen heeft 
gedaan om de vrees voor verkeersoverlast weg te nemen. 
 
Verkeer structureel meten 
In overleg met de commissie is een meetplan opgesteld, waarbij op 6 plaatsen 
structureel de hoeveelheid en snelheid van het verkeer wordt gemeten. De metingen 
zullen starten zodra de verbinding met de A7 open gaat en worden gemonitord en 
openbaar gemaakt. Zodra de werkzaamheden aan de ring zuid starten gaat de 
commissie samen met de gemeente ‘verhoogde dijkbewaking’ toepassen om een (forse) 
toename van sluipverkeer snel te constateren. 
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Uitbreiding verkeersonderzoek 
Vorig jaar heeft de gemeente een verkeersonderzoek laten uitvoeren naar de invloed 
van de aansluiting A7 op het verkeer op de Borchsingel. Hierin concludeert de gemeente 
dat het sluipverkeer wel mee zal vallen. De werkzaamheden aan de ring zuid van 
Groningen is echter niet meegenomen in het verkeersonderzoek, omdat de plannen voor 
het voorkomen van verkeersoverlast door de werkzaamheden nog niet bekend zijn. De 
commissie heeft met de gemeente afgesproken dat het verkeersonderzoek uitgebreid 
wordt zodra de plannen voor de ring zuid bekend zijn. Recent is de aannemer voor de 
ring zuid geselecteerd, de plannen zullen binnenkort bekend worden. 
 
3. Logboek voor verkeersincidenten 
Verkeersveiligheid is moeilijk meetbaar, de enige objectieve manier is het tellen van 
verkeersslachtoffers. De gemeente gebruikt dit als argument om de norm van 3.000 
verkeersbewegingen niet te willen hanteren en dus ook niet over te nemen in het 
nieuwe bestemmingsplan. Om toch een gevoel te krijgen bij de beleving van 
verkeersveiligheid in de wijk, gaat de bewonersvereniging een logboek voor 
verkeersincidenten aanleggen. Naast het verkeersonderzoek en de metingen van de 
gemeente, kan de bewonersvereniging de voorbeelden uit dit logboek gebruiken als 
concrete voorbeelden in de gesprekken met de gemeente. Als u of iemand die u kent een 
onveilige verkeerssituatie op de Borchsingel constateert, kunt u dit bij ons aangeven via 
meldpuntverkeer@bewonersvereniging-terborch.nl .  
 

Supermarkt in Ter Borch? 
Er zijn plannen voor een nieuwe supermarkt in Ter Borch ter grootte van de Albert 
Heijn supermarkt in Paterswolde. De onderhandelingen met de aannemer zijn afgerond. 
Het college van B en W van Tynaarlo heeft overeenstemming bereikt met Heijmans 
Vastgoed en Hollestelle Vastgoedontwikkeling, over de bouw van een supermarkt aan de 
noordzijde van het  begin van de Borchsingel (naast de scholen). Om te kunnen beginnen 
met de bouw moet er een bestemminsplanwijziging komen. De gemeenteraad geeft hier 
opdracht voor en wordt gevraagd kaders vast te stellen voor het plan.  
 
De supermarkt stond op de gemeenteraad agenda van 10 mei, maar dit is uitgesteld 
omdat de plannen hoe de bewoners te betrekken nog niet duidelijk waren. 
Waarschijnlijk komt de supermarkt op 14 juni op de agenda van de gemeenteraad.. 
 
Voor zover ons bekend is er geen onderzoek gedaan in Ter Borch naar de behoefte aan 
een supermarkt van dit formaat. Waar wij als bewoners wel en geen inspraak op hebben 
is nog niet bekend.  
 
Als bewonersvereniging zullen wij geen standpunt innemen voor of tegen de 
supermarkt, omdat de meningen hierover in de wijk verschillend zijn. Wij zullen ons 
blijven inzetten voor een zo goed mogelijke informatievoorziening door de gemeente 
naar de bewoners. Wij willen dat iedereen zo goed mogelijk is geïnformeerd en  zo voor 
zichzelf kan bepalen of hij/zij actie wil ondernemen naar de gemeente.  
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