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1 Inleiding

Op 10 september 2013 stemde de gemeente-
raad van Tynaarlo in met de ontwikkeling van 
een supermarktprogramma in nieuwbouwwijk 
Ter Borch. Lange tijd is uitgegaan van de 
ontwikkeling van twee supermarkten, met een 
gezamenlijke omvang van in totaal 3.300 m² 
brutovloeroppervlak (bvo). Inmiddels heeft de 
ontwikkelaar samen met een supermarktpartij 
een plan opgesteld voor realisatie van één 
supermarkt van maximaal 2.000 m² winkel-
vloeroppervlak (ca. 3.000 m² bvo) op de hoek 
Borchsingel/Ter Borchlaan.

Op 14 juni 2016 heeft de gemeenteraad een 
coördinatiebesluit genomen waarmee het 
planologisch-juridische proces in gang wordt 
gezet voor realisatie van één grootschalige 
supermarkt. Ter onderbouwing van het besluit 
en in het kader van de Ladder voor duurzame 
verstedelijking is onder andere het rapport 
‘Tynaarlo-Ter Borch Distributieve toets en 
effecten supermarktontwikkeling’ opgesteld 
door Bureau Stedelijke Planning (BSP). Daarin 
zijn de behoefte aan en effecten van de 
grootschalige supermarkt onderzocht.

De ondernemersvereniging EP Zakelijk kan zich 
niet vinden in het besluit één grootschalige 
supermarkt te onderwikkelen. Zij heeft aan 
DTNP gevraagd het rapport van BSP te 
beoordelen en een eigen beoordeling te maken 
van de behoefte aan een supermarkt in Ter 
Borch en de effecten daarvan op omliggende 
supermarkten en overige winkels.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 maken wij een analyse van de 
huidige aanbodstructuur in de omgeving van 
Ter Borch en bepalen we op basis daarvan het 
relevante verzorgingsgebied voor een 
supermarkt op de beoogde locatie. Vervolgens 
maken we een berekening van de marktruimte 
voor een supermarkt in Ter Borch. Het 
hoofdstuk sluit af met een beoordeling van 
effecten op omliggende winkels indien de 
voorgenomen ontwikkeling (supermarkt van 
2.000 m² wvo) gerealiseerd wordt. 

In hoofdstuk 3 leggen we onze analyses en 
conclusies naast de rapportage van BSP. We 
vergelijken de analyses, berekeningen en 
conclusies en beoordelen op basis daarvan het 
rapport van BSP.

In hoofdstuk 4 sluiten we af met een 
samenvattende conclusie.
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2 Beoordeling 
 supermarktplan 
 Ter Borch

2.1 Huidige aanbodstructuur

In de omgeving van Ter Borch liggen verschil-
lende winkelgebieden met een compleet winkel-
aanbod gericht op de dagelijkse voorzieningen 
(zie kaart). Opvallend is het vrij grote aantal 
grootschaligere supermarkten  (>1.500 m² wvo). 

Bij de ontwikkeling van een nieuwe supermarkt 
in Ter Borch dient rekening te worden gehouden 
met het harde plan voor de verplaatsing en 
uitbreiding van supermarkt Jumbo aan het 
Overwinningsplein te Groningen. De huidige 
supermarkt is circa 755 m² wvo groot en zal 
uitbreiden tot ongeveer 2.000 m² winkelvloer-
oppervlak (wvo)*. De supermarkt wordt daar-
mee een van de grootste supermarkten in de 
regio en zal in omvang vergelijkbaar zijn aan de 
beoogde supermarkt in Ter Borch. Het super-
marktprogramma past reeds in de vigerende 

* Het plan gaat uit van 2.500 m² bruto vloeroppervlak.

Supermarkt- (sterren) en winkelstructuur (vlekken) in de omgeving van de ontwikkelingslocatie
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bestemmingsplan en een omgevingsvergunning 
voor het plan is aangevraagd.

Behalve de Jumbo aan het Overwinningsplein 
is op dit moment ook de Jumbo in Eelde aan 
het uitbreiden (+ 500 m² wvo naar ca. 1.400 m² 
wvo) en is er een uitbreidingsplan (+ 300 m² 
wvo) voor de Albert Heijn aan de Van Lennep-
laan in Groningen.

2.2 Relevant verzorgingsgebied

Primair verzorgingsgebied

Inwoners van de (nieuwbouw)wijk Ter Borch* en 
de buurten Eelderwolde, Piccardthof en Bruil-
weering zijn voor hun boodschappen nu 
aangewezen op supermarkten in Groningen, 
Eelde-Paterswolde en Haren. De nieuwe 
supermarkt in Ter Borch zal voor deze inwoners 
de dichtstbijzijnde supermarkt worden. Zij 
vormen daarmee het primaire verzorgings-
gebied voor de nieuwe supermarkt. Gelet op de 
afstand tot andere supermarkten in de 
omgeving (zie kaart p.4) zal een relatief groot 
deel van de uitgaven van inwoners in dit gebied 
in de nieuwe supermarkt worden gedaan. 
Gelijktijdig dient ook te worden opgemerkt dat 
in Ter Borch alleen een (grote) supermarkt 

* Onderdeel van de CBS-buurt ‘Verspreide huizen 
Eelderwolde’

Primaire en secundaire verzorgingsgebieden van een nieuwe supermarkt op de ontwikkelingslocatie
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voorzien is en geen aanvullende winkel-
voorzieningen, zoals die wel aanwezig zijn in 
Eelde-Paterswolde en op het Overwinnings-
plein. Een maximale koopkrachtbinding van 
70% is passend bij deze situatie, uitgaande van 
een supermarkt van 2.000 m² wvo in Ter Borch.

In totaal wonen er nu 3.540 mensen* in het 
primaire verzorgingsgebied. Doordat de 
ontwikkeling van Ter Borch nog in volle gang is, 
zal het aantal inwoners de komende jaren nog 
groeien. We gaan (net als BSP) uit van nog 
circa 400 te bouwen woningen. Op basis van de 
huidige (hoge) gemiddelde huishoudensgrootte 
(3,3) zal dit op termijn kunnen leiden tot circa 
1.320 extra inwoners (in totaal circa 4.860 
inwoners). Op langere termijn zal dit aantal 
inwoners echter weer wat afnemen als kinderen 
het huis uit gaan.

Secundair verzorgingsgebied

De buurten Hoornse Poort, Hoornse Meer en 
Van Swieten liggen geografisch gezien 
weliswaar dicht bij de ontwikkelingslocatie, 
maar voor auto’s is de afstand over de weg 
relatief groot. Inwoners uit deze wijken moeten 
altijd via de rotonde Paterswoldseweg/C.G. 
Wichmannstraat rijden. Vanaf die rotonde is het  

* CBS/Statline, Kerncijfers wijken en buurten 2016

Routes vanuit Ter Borch naar huidig supermarkt- en winkelaanbod
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circa 1,3 km naar het Overwinningsplein, terwijl 
het circa 1,8 km is naar de nieuwe supermarkt op 
de hoek Ter Borchlaan/Borchsingel. Voor 
inwoners van de buurten Hoornse Poort, 
Hoornse Meer en Van Swieten is de nieuwe 
supermarkt daarmee niet de dichtstbijzijnde 
supermarkt, maar mogelijk wel een alternatief 
voor het Overwinningsplein of de relatief kleine 
supermarkt in de wijk zelf. Aangezien de nieuwe 
supermarkt in Ter Borch in omvang niet 
onderscheidend zal zijn van de nieuwe 
supermarkt aan het Overwinningsplein zal niet 
meer dan 35% van de omzet van de 5.200 
inwoners uit deze buurten aan Ter Borch kunnen 
worden gebonden.

Overige buurten en wijken in de omgeving

Voor inwoners van overige buurten en wijken in 
de omgeving is het niet logisch dat zij zich gaan 
oriënteren op de supermarkt in Ter Borch. De 
voorzieningen in hun eigen wijk zijn reeds 
compleet of consumenten moeten aan een aantal 
(completere) winkelgebieden en vergelijkbare 
supermarkten voorbijrijden om bij de supermarkt 
in Ter Borch te komen.

Indicatieve berekening marktruimte voor supermarkten op locatie Ter Borch met als uitgangspunt een 

supermarkt van grote (ca. 2.000 m² wvo) omvang

Primair 
verzorgingsgebied

Secundair 
verzorgingsgebied

Totaal

Omzet per inwoner € 2.205 € 2.146 € 2.174
Inwoners in verzorgingsgebied 4.200 5.200 10.060

Koopkrachtbinding aan super-
markt op ontwikkelingslocatie

70% 35% 52%

Omzet uit verzorgingsgebied € 6,5 mln € 3,9 mln  » € 10,4 mln
Extra toevloeiing van koopkracht 5%
Totaal haalbare omzet € 10,9 mln
Gemiddelde omzet per m² wvo € 8.381
Potentieel supermarktaanbod in m² wvo 1.305

2.3 Marktruimte

Omvang supermarkt en primair verzorgingsgebied

Om een inschatting te maken van de haalbare 
omvang van een supermarkt op de locatie Ter 
Borch maken we een berekening van markt-
ruimte. Daarbij nemen we als uitgangspunt het 
plan voor een supermarkt van 2.000 m² wvo. 
Voor de maximaal haalbare koopkrachtbinding 
sluiten we aan bij de analyses uit de vorige 
paragraaf. Voor het primaire verzorgingsgebied 
rekenen we met het gemiddelde (4.200) tussen 
het huidige aantal inwoners (3.540) en de 
maximale situatie (4.860). De reden hiervoor is 
dat de supermarkt veel eerder gerealiseerd zal 
zijn dan de 400 nieuwe woningen. Bovendien zal 

de top van 4.860 inwoners na 5 à 10 jaar ook 
weer afnemen als de eerste kinderen het huis 
uit gaan. Door met het gemiddelde te rekenen 
wordt enerzijds recht gedaan aan de verdere 
expansie van Ter Borch, en anderzijds aan de 
bevolkingskrimp die zal gaan ontstaan gedu-
rende de exploitatietermijn van de supermarkt 
in Ter Borch (supermarkt wordt niet gebouwd 
voor 5 jaar, maar voor 20 jaar of langer).

Marktruimte

Op basis van een gemiddelde supermarktomzet 
per inwoner* en circa 5% extra koopkracht-

* Panteia/Detailhandel.info (2016), Omzetkengetallen 
2015 ten behoeve van ruimtelijk-economisch 
onderzoek, bewerking DTNP, gecorrigeerd voor 
inkomensniveau.
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toevloeiing van inwoners van buiten het primaire 
en secundaire verzorgingsgebied, is circa € 10,9 
mln omzet haalbaar. Op basis van een gemid-
delde omzet per m² wvo in supermarkten is bij 
een omzet van € 10,9 mln maximaal een super-
markt van circa 1.300 m² wvo mogelijk (tabel 
vorige pagina).

Gelet op de gehanteerde hoge koopkracht-
bindingen (passend bij een supermarkt van 
2.000 m² wvo) moet de berekende 1.300 m² wvo 
worden gezien als de maximaal haalbare 
omvang voor een supermarkt op de locatie Ter 
Borch. Doordat een dergelijke kleinere 
supermarkt ook minder aantrekkingskracht zal 
hebben, zal in de praktijk de omvang van de 
supermarkt nog beperkter zijn. Wordt daar 
rekening mee gehouden, dan neemt de haalbare 
omvang af tot 1.200 m² wvo (tabel hiernaast).

Conclusie

Het plan voor een supermarkt van 2.000 m² wvo 
is veel groter dan passend is bij het verzorgings-
gebied. Als rekening wordt gehouden met een 
beperktere aantrekkingskracht als gevolg van 
een kleinere supermarkt dan is er marktruimte 
voor een supermarkt van circa 1.200 m² wvo.

Indicatieve berekening marktruimte voor supermarkten op locatie Ter Borch met als uitgangspunt een 

supermarkt van ‘gemiddelde’ omvang

Primair 
verzorgingsgebied

Secundair 
verzorgingsgebied

Totaal

Omzet per inwoner € 2.205 € 2.146 € 2.174
Inwoners in verzorgingsgebied 4.200 5.200 10.060

Koopkrachtbinding aan super-
markt op ontwikkelingslocatie

65% 
(- 5%-punt)

30% 
(- 5%-punt) 52%

Omzet uit verzorgingsgebied € 6,0 mln € 3,3 mln  » € 9,4 mln
Extra toevloeiing van koopkracht 5%
Totaal haalbare omzet € 9,9 mln
Gemiddelde omzet per m² wvo € 8.381
Potentieel supermarktaanbod in m² wvo 1.176

2.4 Effecten op bestaand aanbod

Een nieuwe supermarkt op de locatie Ter Borch 
zal leiden tot wijzigingen in het koopgedrag van 
consumenten. Enerzijds zal er vanuit het 
verzorgingsgebied minder afvloeiing zijn, 
anderzijds zal er meer toevloeiing van omzet 
zijn naar het verzorgingsgebied. Per saldo zal 
er minder omzet zijn voor supermarkten in de 
omgeving.

Omzetclaim nieuwe supermarkt

Het plan voor Ter Borch gaat uit van een 
supermarkt van 2.000 m² wvo. Een supermarkt 
van die omvang heeft een omzetclaim van 

€ 16,7 mln (tabel 2 p. 7). Deze omzetclaim gaat 
niet direct in dezelfde mate af van omzet bij 
andere supermarkten in de omgeving. Enerzijds 
doordat de bevolking van Ter Borch nog groeit 
(goed voor € 1,0 extra omzetpotentieel, zie tabel 
1 p. 7) (we gaan daarvaan opnieuw uit van het 
de helft van de maximale bevolkingstoename), 
anderzijds doordat een klein deel (maximaal 
10%) van de omzetclaim afkomstig zal zijn van 
supermarkten van verder weg, of van andere 
kanalen. Per saldo zal de nieuwe supermarkt in 
Ter Borch ongeveer € 14,4 mln aan omzet 
afsnoepen van de omzet van de bestaande 
supermarkten in de omgeving (zie tabel 2 p. 7).
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2. Berekening omzeteffect op bestaand supermarktaanbod in de omgeving

Omvang supermarkt 2.000
Gemiddelde omzet per m² wvo € 8.381
Totale omzetclaim € 16,7 mln
Nieuwe omzetpotentieel (bevolkingsgroei) € 1,0 mln
Omzeteffect op bestaand aanbod € 15,7 mln
Aandeel ten laste van supermarktaanbod in omgeving 90%
Omzeteffect op bestaand supermarktaanbod in de omgeving (kaart p. 2) € 14,2 mln

3. Berekening verdringingseffect op bestaand supermarktaanbod in de omgeving (tussen haakjes indien met bestaande uitbreidingsplannen wordt gerekend)

Gemiddeld effect op supermarkten 
in omgeving

Gemiddeld effect op supermarkten 
uit analyse BSP

Omvang huidig supermarktaanbod in omgeving in m² wvo 13.641 (á 15.686) 10.302 (á 12.347)
Gemiddelde omzet per m² wvo € 8.381 € 8.381
Totale omzetclaim supermarkt aanbod € 114,3 mln à € 131,5 mln € 86,3 mln (á € 103,5 mln)
Omzeteffect op bestaand supermarktaanbod in de omgeving (kaart p. 2) € 14,4 mln € 14,4 mln
Omzeteffect op bestaand aanbod (10,8% á) 12,4% (13,7% á) 16,4%

1. Berekening nieuw omzetpotentieel voor

supermarkt in Ter Borch als gevolg van 

bevolkingsgroei Ter Borch

Groei aantal inwoners 660
Gemiddelde omzet per hoofd € 2.205
Totaal nieuw omzetpotentieel € 1,5 mln
Koopkrachtbinding 70%
Nieuwe omzetpotentieel € 1,0 mln
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Spreiding omzetverschuiving

De omzetverschuiving/-verdringing zal niet 
evenredig over supermarkten in de omgeving 
verdeeld zijn:
• locaties dichter bij de ontwikkelingslocatie 

zullen te maken krijgen met een grotere 
omzetverdringing dan verderweg gelegen 
locaties;

• locaties met weinig onderscheidend 
vermogen ten opzichte van de nieuwe 
supermarkt (o.a. kleiner, weinig of geen 
aanvullend aanbod in de omgeving, 
vergelijkbaar segment) zullen meer effecten 
ondervinden dan locaties met groter 
onderscheidend vermogen.

Rekening houdend met de huidige supermarkt- 
en winkelstructuur in de omgeving van Ter 
Borch zijn bij de supermarkten in Peize, 
Hoogkerk (Groningen) en Oosterhaar (Haren) 
nauwelijks negatieve effecten te verwachten, 
waardoor het gemiddelde verdringingseffect bij 
de overige supermarkten toeneemt tot circa 
12% (tabel 3 p. 7). Voor sommige supermarkten 
(m.n. Albert Heijn Paterswolde, Albert Heijn in 
Hoornse Meer en Jumbo Overwinningsplein) 
zal het effect mogelijk nog hoger uitvallen. 

Gevolgen omzetderving supermarkten

Of als gevolg van de omzetderving één of 
meerdere supermarkten zullen moeten sluiten 
is op voorhand moeilijk te voorspellen. Dit hangt 
niet alleen af van economische aspecten en het 
huidige functioneren, maar ook van bijvoorbeeld 
de eigendomssituatie van het pand (huur/koop) 
en de bedrijfsmatige situatie (zelfstandig/
franchise/filaal).

Een omzetverdringing van 12% of soms wel 
meer is echter dusdanig groot dat het reëel is 
dat één of twee supermarkten wegvallen. 
Daarnaast zal het economisch functioneren van 
bestaande aanbieders achteruit gaan. Voor 
bijvoorbeeld de Albert Heijn in Paterswolde zal 
de toevloeiing van omzet uit Ter Borch 
aanzienlijk afnemen. Dit sluit niet aan op de 
uitbreiding van 500 m² wvo uit 2014. Die 
uitbreiding vond juist in overleg met de 
gemeente Tynaarlo plaats om ook een 
verzorgingsfunctie te hebben voor inwoners van 
Ter Borch. De motivering en financiële 
onderbouwing voor de uitbreiding komen door 
de supermarkt in Ter Borch op losse schroeven 
te staan. In dat licht rijst ook de vraag of er 
voldoende toevloeiing van omzet overblijft voor 
de huidige uitbreiding van Jumbo in Eelde (ook 
met 500 m² wvo). 

Gevolgen voor overige winkels

De nieuwe supermarkt in Ter Borch heeft niet 
alleen effecten op supermarkten in de 
omgeving, ook andere dagelijkse winkels 
kunnen effecten ondervinden van de 
supermarkt. Enerzijds doordat dagelijkse (vers)
winkels omzet kunnen verliezen aan de nieuwe 
supermarkt. Anderzijds doordat supermarkten 
in de omgeving minder worden gezocht, en als 
gevolg daarvan ook de dagelijkse winkels in 
hetzelfde winkelsgebied minder worden 
bezocht.

Met name dagelijkse (vers)winkels, zoals een 
bakker, slager of groenteboer, in de omgeving 
van supermarkten die de grootste effecten 
ondervinden, zullen negatieve effecten 
ondervinden. In concreto gaat het dan onder 
andere om de winkels nabij Albert Heijn in 
Paterswolde. Niet is uit te sluiten dat daar één 
of enkele winkels zullen moeten sluiten als 
gevolg van de komst van een supermarkt van 
2.000 m² wvo in Ter Borch.
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3 Beoordeling 
 rapport BSP 

3.1 Verschillen in marktruimte

In het vorige hoofdstuk hebben wij net als BSP 
een berekening gemaakt om inzicht te krijgen in 
de marktruimte voor een supermarkt op de 
locatie Ter Borch. De uitkomsten van de 
berekening wijken aanzienlijk af (DTNP: 1.176 
m² wvo, BSP: 2.116 m² wvo). Het verschil in 
uitkomst is voor een belangrijk deel te verklaren 
door de sector (supermarkt of dagelijks) 
waarvoor de berekeningen zijn gemaakt, maar 
ook een ander verzorgingsgebied en verschil in 
toevloeiing verklaren een deel van het verschil.

1. Berekening supermarkten of dagelijkse sector

Onze berekening richt zich op de super-
marktbranche, terwijl BSP de keuze maakt voor 
een berekening voor de hele dagelijkse sector. 
BSP hanteert daardoor een hogere omzet per 
hoofd (supermarkt + overig dagelijks) en een 
lagere omzet per m² wvo (supermarkten 
hebben gemiddeld een hogere vloerproductivi-
teit dan andere dagelijkse winkels). Dit heeft 
voor de berekening een sterk positief effect op 
de uitbreidingsruimte.

Berekening BSP en aanpassingen daarop

Dagelijkse sector
(Berekening BSP)

Dagelijkse omzet per 
hoofd en supermarkt 

omzet per m² wvo
(Aanpassing op 
berekening BSP)

Supermarkt-
branche

(Aanpassing op 
berekening BSP)

Inwoners verzorgingsgebied 10.250 10.250 10.250
Omzet per hoofd € 2.600 € 2.764* € 2.174**
Omzetpotentieel € 26,7 mln n.v.t. n.v.t.
Omzetpotentieel incl. inkomenscorrectie € 28,5 mln € 28,3 mln € 22,3 mln
Koopkrachtbinding 70% 70% 70%
Omzet uit verzorgingsgebied € 20,0 mln € 19,8 mln € 15,6 mln
Koopkrachttoevloeiing 10% 10% 10%
Omzet door toevloeiing € 2,2 mln € 2,2 mln € 1,7 mln
Totale omzet € 22,2 mln € 22,0 mln € 17,3 mln
Gemiddelde omzet per m² wvo € 7.659 € 8.381** € 8.381**
Potentieel winkel-aanbod in m² wvo 2.896 2.629 2.068
Aanwezig aanbod in m² wvo 780 780 780
Uitbreidingsruimte in m² wvo 2.116 1.849 1.288

* Panteia/Detailhandel.info (2016), Omzetkengetallen 2015 ten behoeve van ruimtelijk-economisch onderzoek, 
bewerking DTNP, gecorrigeerd voor inkomensniveau.

** Reeds gecorrigeerd voor inkomensniveau (zie tabel p. 5).

Doordat bij het initiatief sprake is van een 
supermarkt is het logischer specifiek voor 
supermarkten een berekening te maken, temeer 
daarvoor betrouwbare cijfers voorhanden zijn. 
BSP beargumenteert dat doordat bij de super-
markt geen andere dagelijkse winkels worden 
gerealiseerd de supermarkt “een veel 
zwaardere stempel [zal] zetten op de dagelijkse 

verzorging van het verzorgingsgebied”. Om 
deze reden lijken zij te kiezen voor een 
berekening voor de dagelijkse sector. De 
dagelijkse sector is echter veel uitgebreider (alle 
vormen van food en volledig assortiment 
drogisterij-artikelen) dan het assortiment van 
een grote supermarkt.
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De totaal haalbare omzet deelt BSP door een 
gemiddelde vloerproductiviteit (omzet per m² 
wvo) van de dagelijkse sector, terwijl zij de 
uitbreidingsruimte volledig toedelen aan een 
supermarkt. Dit is niet juist. Zelfs als de super-
markt meer dan gemiddeld een stempel zet op 
de dagelijkse verzorging van de wijk, dan nog 
heeft de supermarkt een voor supermarkten 
normale omzet per m² wvo nodig (€ 8.381). Full 
service supermarkten hebben vaak zelfs een 
hogere omzet per m² wvo nodig. Zou BSP met 
een gemiddelde omzet per m² wvo voor 
supermarkten hebben gerekend, dan zou tot 
een kleinere uitbreidingsruimte van 1.849 m² 
wvo zijn gekomen (zie tabel p. 9).

Door verschillen in exploitatie van supermarkten 
en overige dagelijkse winkels, verschillen in 
assortiment (in overige dagelijkse winkels 
specialistischer en uitgebreider dan in een 
supermarkt) en koopgedrag is het echter beter 
om een specifieke berekening voor de 
supermarktbranche te maken.

Indien de berekening van BSP wordt gemaakt 
met actuele kengetallen voor de supermarkt-
branche, dan is niet sprake van marktruimte 
voor 2.116 m² wvo, maar van 1.288 m² wvo. Dit 
is vergelijkbaar met de uitkomst van onze eigen 
distributieve berekening (ca. 1.176 m² wvo).

2. Primair en secundair verzorgingsgebied

BSP hanteert hetzelfde verzorgingsgebied als 
DTNP, maar maakt geen onderscheid tussen 
een primair en secundair verzorgingsgebied. 
Gelet op de ligging van de buurten en Ter 
Borch, de omliggende supermarkt- en winkel-
structuur, uitbreidingsplannen (o.a. Jumbo 
Overwinningsplein) en het bereikbaarheids-
profiel van Ter Borch is het verstandig onder-
scheid te maken tussen een primair en secun-
dair verzorgingsgebied (zie paragraaf 2.2).

Het onderscheid in primair en secundair 
verzorgingsgebied heeft voor de berekening tot 
gevolg dat voor het secundaire verzorgings-
gebied met een lagere koopkrachtbinding wordt 
gerekend (35% (DTNP) i.p.v. 70% (BSP)). 
Doordat in de som van BSP wel de solitaire 
supermarkt in Hoornse Meer wordt mee-
genomen, is het effect van dit verschil op de 
resultaten beperkt.

Wat wel van invloed is op de berekening van 
BSP, is dat zij er vanuit gaan dat de gemiddelde 
huishoudensgrootte in Ter Borch op het hoge 
niveau van 3,3 blijft liggen, zelfs tegen de tijd 
dat alle 400 nieuwe woningen zijn gebouwd. 
Naar ons oordeel hanteert BSP daarmee een te 
hoog inwonertal voor het primaire 
verzorgingsgebied.

3. Koopkrachttoevloeiing en plan Jumbo’s

BSP hanteert een koopkrachttoevloeiing van 
10%, terwijl wij in onze berekening van 5% uit 
gaan. Gelet op de detailhandels- en 
supermarktstructuur in de omgeving van Ter 
Borg is het ons onduidelijk waar deze omzet 
vandaag zal komen, zeker wanneer ook 
rekening gehouden wordt met de uitbreidingen 
van Jumbo aan het Overwinningsplein en in 
Eelde (BSP doet dat niet).

Mede als gevolg van de hoge koopkracht-
toevloeiing berekent BSP beperkt meer omzet 
voor een supermarkt in Ter Borch. Echter, 
doordat BSP wel de solitaire supermarkt in 
Hoornse Meer meeneemt, is het effect van dit 
verschil op de resultaten beperkt.

Conclusie

De verschillen tussen de berekeningen van 
DTNP en BSP zijn voor een belangrijk deel te 
verklaren doordat wij een berekening maken 
voor de supermarktbranche, terwijl BSP een 
berekening maakt voor de dagelijkse sector, 
zonder daarbij met een voor supermarkten 
benodigde omzet per m² wvo te rekenen. BSP 
berekent daardoor niet de marktruimte voor 
supermarkten, maar voor dagelijks aanbod: een 
supermarkt, aangevuld met enkele kleine 
versspeciaalzaken en een drogisterij. Dit wordt 
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echter door BSP geïnterpreteerd als markt-
ruimte voor supermarkten. Naar oordeel van 
DTNP is niet juist.

3.2 Verschillen in effecten

Ook in de beoordeling van effecten maakt BSP 
een andere inschatting dan DTNP. Het 
gemiddelde procentuele verdringingseffect 
berekent BSP op 6,9%, tegenover een door ons 
berekend gemiddeld effect van 12%. Deze 
verschillen zijn als volgt te verklaren:

1. Herkomst additionele omzet

De omzetclaim van de nieuwe supermarkt die 
niet voortkomt uit de bevolkingsgroei van Ter 
Borch wordt door DTNP circa 10% hoger 
ingeschat dan BSP (respectievelijk € 15,7 en 
€ 14,4 mln). Deze omzet komt nu terecht bij 
overige supermarkten in de omgeving van Ter 
Borch en is vooral afkomstig van inwoners uit 
het (primaire en secundaire) verzorgingsgebied. 
Gelet op de supermarktstructuur in de 
omgeving van Ter Borch* (veel diversiteit, grote 
afstanden) zal slechts een klein deel van de 
inwoners uit het verzorgingsgebied nu 
aankopen doen bij nog verder weg gelegen 
supermarkten.

* DTNP: kaart p. 2; BSP: figuur 4 en tabel 2 p. 14

In onze effectenberekening gaan wij er daarom 
vanuit dat 90% van de omzetverdringing van de 
nieuwe supermarkt ten koste gaat van omzet bij 
de supermarkten in de omgeving. De overige 
10% gaat ten koste van omzet van verderweg 
gelegen supermarkten of andere kanalen. BSP 
schrijft echter slechts 50%** van deze omzet toe 
aan omliggende supermarkten om de volgende 
reden: “de andere helft is (versnipperd)  
afkomstig van (ver) buiten het verzorgings-
gebied, van andere type aanbieders en 
kanalen, en ook van marktverruiming” (p. 22, 
rapport BSP). Waarom dat effect oploopt tot 
maar liefst 50% volgen wij niet. Ook is het niet 
in lijn met eerder door BSP gehanteerde 
argumenten (o.a. een koopkrachtafvloeiing van 
30% voor het primaire verzorgingsgebied en de 
zin “Deze bestedingen worden nu deels gedaan 
in de Albert Heijn aan de Von Suttnerstraat 
(primair verzorgingsgebied), en deels ook over 
de verschillende supermarkten in Groningen-
Zuid, Paterswolde en Eelde”, BSP p. 22). Het 
gevolg hiervan is dat BSP de verdringings-
effecten berekend op € 7,2 mln. Dit is een 
sterke onderschatting.

** Dit percentage wordt in bijna alle vergelijkbare 
rapportages van BSP gebruikt. De reden hiervoor 
ontgaat ons volledig.

2. Correctie voor overige dagelijkse winkels

Waar BSP in haar berekening van marktruimte 
uitging van kengetallen voor dagelijkse winkels 
(en niet specifieke kengetallen voor super-
markten) gaan ze voor de effecten uit van 
supermarktkengetallen. Deze laatste keuze is 
wat ons betreft logisch en sluit aan op onze 
eigen methodiek. Doordat BSP kiest voor 
supermarktkengetallen acht zij het nodig om de 
€ 7,2 mln omzetverdringing verder te verlagen 
met 15% naar € 6,1 mln, omdat een deel van de 
omzet in de nieuwe supermarkt in Ter Borch ten 
laste zou komen aan bestedingen in overige 
dagelijkse winkels in de omgeving.

Behalve dat het maar zeer de vraag is of dit 
effect in deze mate zal optreden, is vooral 
sprake van een dubbeltelling: BSP verlaagde 
eerder al de omzetclaim met 50% voor onder 
andere dit effect (“De andere helft is (versnip-
perd) afkomstig van [...] andere type aanbieders 
en kanalen”, p. 22). De aanvullende correctie 
van 15% is derhalve niet terecht en leidt tot een 
onderschatting van de verdringingseffecten.

3. Verdeling van omzeteffecten

Bij de verdeling van omzetverdringing over de 
supermarkten in de omgeving van Ter Borch 
maken DTNP en BSP een andere keuze tussen 
de supermarkten die worden meegenomen in 
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de berekening. Wij schatten het invloedsgebied 
ruimer in dan BSP, waarbij met name de super-
markten in het centrum van Haren een belang-
rijke toevoeging zijn. Dit centrum is slechts 
beperkt verder dan het centrum van Eelde, 
maar biedt wel een veel ruimer aanbod (meer 
keuze). Het is dan ook aannemelijk dat Haren-
Centrum in de huidige situatie een rol van 
betekenis heeft voor inwoners van Ter Borch.

Doordat wij met een ruimer invloedsgebied 
rekenen en dus met een groter supermarkt-
aanbod komt het gemiddelde verdringingseffect 
lager uit dan wanneer wij met het invloeds-
gebied van BSP zouden hebben gerekend. Zou 
met hetzelfde invloedsgebied van BSP zijn 
gerekend, dan komt het gemiddelde verdring-
ingseffect uit op circa 15% (tabel 3 p. 7). Dit is 
ruim dubbel zo groot als de 6,9% van BSP. 

Conclusie

BSP onderschat op een tweetal wijzen de 
effecten van het supermarktplan op de 
omliggende supermarkten. De grootste 
onderschatting vindt plaatst doordat zij zonder 
goede redenen slechts de helft van de 
omzetclaim van de nieuwe supermarkt ten laste 
leggen aan andere supermarkten in de 
omgeving.

Supermarkt- en winkelstructuur in de omgeving van de ontwikkelingslocatie (kopie kaart p. 2)
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4 Conclusie

Supermarkt moet bovenwijks functioneren

Op basis een distributieve berekening 
concluderen wij dat indien gestreefd wordt naar 
een supermarkt in Ter Borch, een omvang van 
maximaal 1.200 m² wvo haalbaar is. Het 
supermarktplan gaat echter uit van 2.000 m² 
wvo. Om voldoende omzet te kunnen genereren 
zal de supermarkt bovenwijks moeten gaan 
functioneren en zwaarder op omliggende 
supermarkten drukken.

Te positieve berekening van marktruimte

BSP heeft in haar onderbouwing niet een 
berekening gemaakt voor een supermarkt, 
maar voor dagelijks aanbod. De marktruimte die 
zij berekenen (2.116 m² wvo) schrijven zij echter 
helemaal toe aan een supermarkt. Dit is niet 
juist. Indien in de berekening van BSP wordt 
uitgegaan van kengetallen voor supermarkten, 
dan leidt dat tot een meer aan DTNP 
vergelijkbare maximaal haalbare omvang van 
de supermarkt (namelijk 1.288 m² wvo).

Effecten onderschat

Behalve dat de marktruimte voor een super-
markt in Ter Borch door BSP wordt overschat, 

worden ook de verdringingseffecten op de 
omliggende supermarkten onderschat, onder 
andere doordat zonder goede reden de 
omzetclaim wordt gehalveerd en doordat sprake 
is van een dubbele afzwakking van effecten. De 
gemiddelde verdringingseffecten op omliggende 
supermarkten zijn door BSP berekend op 6,9%, 
terwijl dat op basis van onze analyses en 
berekeningen eerder op 12% ligt.

Eindoordeel

In het onderzoek van BSP zijn keuzes gemaakt 
die naar oordeel van DTNP (beter) gemotiveerd 
of anders gemaakt zouden moeten zijn. Ook 
wordt onterecht geen rekening gehouden met 
het uitbreidingsplan voor de Jumbo aan het 
Overwinningsplein te Groningen. Doordat het 
rapport de effecten niet correct in beeld brengt, 
kan het naar ons oordeel niet ter onderbouwing 
van het bestemmingsplan dienen.

Ons inziens zijn de effecten dusdanig groot dat 
het beter is uit te gaan van een supermarkt van 
maximaal 1.200 m² wvo. Dit sluit beter aan op 
het verzorgingsgebied en heeft minder grote 
effecten op de bestaande supermarkten in de 
omgeving.


	1	Inleiding
	2	Beoordeling
	supermarktplan
	Ter Borch
	2.1	Huidige aanbodstructuur
	2.2	Relevant verzorgingsgebied
	2.3	Marktruimte
	2.4	Effecten op bestaand aanbod

	3	Beoordeling
	rapport BSP 
	3.1	Verschillen in marktruimte
	3.2	Verschillen in effecten

	4	Conclusie

