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Onderwerp:   Ontwikkelingsrichting Winkelstructuur 
 
 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Op 19 juli jl. hebben wij in een extra raadsvergadering bij monde van wethouder De Graaf ons standpunt over 
het centrumplan Eelde en een eventuele ontwikkeling van een supermarkt in de woonwijk Ter Borch met uw 
raad gedeeld. Mede naar aanleiding van opmerkingen die tijdens de raadsvergadering zijn gemaakt, vinden wij 
het belangrijk ons standpunt in een brief aan uw raad nog eens te verwoorden en nader toe te lichten. Verder is 
tijdens de raadsvergadering toegezegd dat de vragen van de fractie van D66 over de regie op grote ruimtelijke 
projecten en de vraag waarom wij het initiatief voor supermarktruimte in Ter Borch en het centrumplan Eelde 
naast elkaar hebben laten lopen schriftelijk zouden worden beantwoord. In deze brief doen we die toezegging 
gestand.  
 
Centrumplan Eelde  
Al geruime tijd leeft bij ondernemers, inwoners van Eelde en bij de gemeente de wens om het gebied tussen de 
Hoofdweg en de Kerkhoflaan in Eelde te herontwikkelen. De afgelopen zes jaar zijn de plannen hiervoor 
geconcretiseerd. Dit heeft o.a. geresulteerd in een nieuw bestemmingsplan voor het gebied. Wij zijn er trots op 
dat we met alle betrokkenen op een punt zijn gekomen dat het centrumplan kan worden uitgevoerd.  
 
Ontwikkelingen entreegebied Ter Borch 
Wij werken met twee projectontwikkelaars aan de invulling van het entreegebied van de wijk Ter Borch. In 2009 
heeft de gemeente ontwikkelovereenkomsten met deze partijen gesloten, vooral betrekking hebbend op de 
realisatie van koop- en huurappartementen. Omdat dit plan economisch en financieel niet haalbaar bleek, 
dienden de betreffende projectontwikkelaars begin 2011 een herontwikkelingsplan in, waarbij onder meer wordt 
gesproken over een zorgunit, een schoolgebouw met kinderopvangvoorziening en een kleinschalige 
supermarktfunctie. 
 
In de zomer van 2011 dient de gemeente Groningen een verzoek in om planologische medewerking te verlenen 
aan het vestigen van een Albert Heijn en een Aldi op grondgebied dat grenst aan het plangebied Ter Borch, 
namelijk aan de Borchsingel. Deze wens hing samen met enerzijds de groei van de gemeente (Piccardthof, 
Hoornse Park en Hoornse Meer) en anderzijds het sluiten van een supermarkt in Groningen-Zuid. De gemeente 
Groningen gaf daarbij aan, het vestigen van supermarkten door het herontwikkelen van de op Gronings 
grondgebied gelegen ‘witte boerderij’ om stedenbouwkundige overwegingen minder wenselijk te vinden. 
Daarom zochten de initiatiefnemers naar alternatieve ruimte in het entreegebied van Ter Borch. Deze situatie 
leidde ertoe, dat de projectontwikkelaars de wens uitten om te onderzoeken of vestiging van supermarktruimte 
op grotere schaal in het entreegebied tot de mogelijkheden behoorde. Daarbij werd tevens aangegeven dat een 
supermarktontwikkeling in het entreegebied een belangrijke financiële pijler is voor de ontwikkeling van de 
school, kinderopvang en zorgunits.   



 
Het college heeft in 2011 reeds aangegeven, dat een supermarktontwikkeling strijdig is met het staande beleid 
en ook met het vigerende bestemmingsplan.  
 
Rol van de gemeente 
Als college moeten wij bewust zijn van onze rol waar het gaat om het al dan niet toestaan van winkelruimte.  
We mogen ordenen op grond van ruimtelijke afwegingen en als gemeente bestemmingen aan gronden 
toekennen. Economische ordening is niet toegestaan. Initiatieven worden daarom niet getoetst op 
concurrentieoverwegingen, maar of al dan niet sprake is van ‘een ontwrichtende werking’. In een afweging rond 
winkelstructuren staat de consument centraal. Burgers moeten op aanvaardbare afstand inkopen kunnen doen.  
 
Met inachtneming hiervan werd het college met enkele dilemma’s geconfronteerd, die van belang waren voor 
de vraag of aanleiding kon zijn het staande beleid te heroverwegen. Die dilemma’s zullen wij hieronder kort 
toelichten.  
 
Dilemma 
Hiervoor is reeds aangegeven, dat de afweging om een supermarktfunctie al dan niet toe te staan, alleen op 
ruimtelijke ordeningsgronden plaats mag vinden en niet op grond van economische criteria.  
 
Daarnaast diende het risico onderkend te worden, dat de mogelijkheid bestond, dat de gemeente Groningen bij 
een negatief besluit van onze gemeente zelf aan de Ter Borchlaan, en dus op Gronings grondgebied, een 
supermarkt zou realiseren.   
 
Tenslotte moest het college rekening houden met het feit, dat het bij de afweging niet alleen gaat om 
supermarktruimte, maar ook om het uitbreiden van Borchkwartier en het realiseren van de door ons gewenste 
zorgunits. Wat betekent nee zeggen tegen supermarktruimte voor deze plannen. Daarbij speelt ook het 
financiële aspect, omdat de door de projectontwikkelaars ingediende plannen een opbrengst op korte termijn 
opleverden en mogelijk ook de verkoopbaarheid van de tegenover gelegen appartementen zou bevorderen.  
 
Beleid 
Hiervoor hebben wij reeds aangegeven, dat het ingediende initiatief strijdig was met het staande beleid. Ons 
detailhandelbeleid voor Eelde en Paterswolde, volgend uit het Structuurplan en specifiek uitgevoerd 
distributieplanologisch onderzoek ten behoeve van het centrumplan Eelde en de AH locatie in Paterswolde, is 
dat wij geen extra supermarkten in Eelde en Paterswolde toestaan. We kiezen voor 3 supermarkten en geen 4e. 
Naar onze overtuiging is het voor de winkelstructuur beter om te investeren in de uitbreiding van bestaande 
supermarkten, zodat het centrumgebied van Eelde kan uitgroeien tot een aantrekkelijk en veelzijdig 
winkelgebied en de Albert Heijn in Paterswolde zich kan ontwikkelen als volwaardig boodschappencentrum. 
 
Dit beleid is vanaf het begin ook aan de beide projectontwikkelaars kenbaar gemaakt. Wel hebben wij als 
college besloten, vanuit een breed gedragen wens om alle distributieve onderzoeken, die we de afgelopen jaren 
voor eventuele uitbreiding van winkelruimte gemeentebreed hebben laten opstellen te actualiseren en opnieuw 
te beoordelen, WPM te vragen een rapport op te stellen over de samenhang in de winkelvoorzieningen binnen 
de gemeentegrenzen. Het initiatief voor het entreegebied Ter Borch is hierin meegenomen. Dit heeft in juni 
2012 geresulteerd in de ‘Ontwikkelingsrichting Winkelstructuur’, die wij voor iedereen beschikbaar hebben 
gesteld.  
 
Proces 
Wij hadden het voornemen om met WPM, betrokken ondernemers en andere deskundigen verder te praten 
over de uitkomsten van voornoemde analyse en de duiding hiervan. Daarbij zou vooral duidelijk moeten worden 
wat de consequenties zijn van het toestaan van winkelruimte in Ter Borch voor de ontwikkelingen in Eelde en 
Paterswolde. Wij realiseren ons dat het toestaan van extra winkelruimte invloed kan hebben op de al gevestigde 
winkeliers en op de plannen die in ontwikkeling zijn.  
 
Met deze insteek hebben wij het gesprek met de ondernemers en ontwikkelaars van het centrum van Eelde 
gevoerd. Wij hebben dit in een open sfeer gedaan. Duidelijk werd dat de ondernemers en ontwikkelaars er niet 
van overtuigd waren dat een eventuele realisatie van een supermarktfunctie in ter Borch de financiële 



haalbaarheid van het centrumplan niet zou ondermijnen. Zij hebben dan ook aangegeven dat door het toestaan 
van supermarktruimte in Ter Borch, de steun voor het centrumplan Eelde zou worden ingetrokken. Als college 
vinden wij dit risico onaanvaardbaar.  
 
Wij hebben daarom besloten dat wij onder ongewijzigde omstandigheden het bestaande beleid blijven 
voorstaan. Dit betekent dat wij bij gelijkblijvende omstandigheden in deze collegeperiode geen 
bestemmingswijziging voor supermarktruimte in Ter Borch voorbereiden, waarmee wij er vanuit gaan dat nog dit 
jaar gestart wordt met de uitvoering van het centrumplan Eelde.  
Voor de ontwikkeling van het entreegebied van Ter Borch brengt ons besluit het risico met zich mee dat de 
ontwikkelaars de plannen voor de maatschappelijke voorzieningen in het gebied niet dekkend krijgen, waardoor 
mogelijk niet tot ontwikkeling wordt overgegaan.  
 
Verder hebben wij in onze brief van 10 juli jl. een werkconferentie aangekondigd over de uitkomsten van het 
onderzoek van WPM. De noodzaak om al op korte termijn een werkconferentie te organiseren, is voor wat 
betreft de situatie in Eelde en Paterswolde met ons besluit komen te vervallen. Mocht deze behoefte nog wel 
leven bij de ondernemers en andere belanghebbenden, dan zullen wij dit vanzelfsprekend faciliteren.    
 
Gevraagd is hoe wij de regie willen verbeteren op de grote dossiers in de ruimtelijke ordening. Wij willen daarbij 
opmerken, dat uit gesprekken met de Klankbordgroep Eelde is gebleken, dat de samenwerking tussen 
gemeente en de participanten als positief is ervaren. Wel zijn organisatorisch wijzigingen doorgevoerd (zoals de 
samenvoeging van de afdelingen Beleid en Projecten en het Ontwikkelbedrijf Tynaarlo tot één nieuwe afdeling 
Beleid en Regie) en is een overlegplatform ingericht met bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordigers om de 
lopende zaken binnen projecten af te stemmen en te monitoren en beleidskeuzes voor te bereiden..  
 
Ten slotte wordt uw raad middels de Najaarsbrief uitgebreid geïnformeerd over de actuele stand van zaken en 
ontwikkelingen binnen de projecten waaronder de centrumplannen. 
 
Een afschrift van deze brief hebben wij naar Eelde-Paterswolde Zakelijk, de Zuidlaarderondernemersvereniging, 
de Vriezerondernemersvereniging en de Ondernemersfederatie Gemeente Tynaarlo gestuurd.   
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders 
 
 
 
 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen F.A. van Zuilen 
gemeentesecretaris / directeur burgemeester 
 


