
  

   

 

In deze nieuwsbrief 
 
- Kavelverkoop Ter Borch in 2016 overtreft verwachtingen 
- Informatieavond over supermarkt uitgesteld 
- Ontwikkelingen Ter Borch kunnen weer vooruit  

 

 

Kavelverkoop Ter Borch in 2016 overtreft 
verwachtingen 
 
Dit jaar heeft de gemeente 52 kavels verkocht in de wijk Ter Borch in Eelderwolde. Maar liefst zes meer 
dan werd verwacht (46 kavels). Daarnaast zijn er 15 kavels in optie. Wethouder Nina Hofstra is daar trots 
op. “Het is hét bewijs dat ons concept voor de wijk aanspreekt en voorziet in een behoefte. Een kwalitatief 
hoogwaardig woonmilieu op de rand van Stad en Land.” Sinds het ontstaan van de wijk Ter Borch heeft 
de gemeente er 662 kavels verkocht. Naar verwachting worden in totaal ruim 1.000 woningen in Ter 
Borch gebouwd.  
 
 
 
Deelwijken 
Ter Borch heeft drie deelwijken. De Waterwijk in het zuiden, de Tuinwijk in het midden en de Rietwijk in 
het Noorden. De Tuinwijk is inmiddels volledig ontwikkeld, maar in de Waterwijk en de Rietwijk zijn nog 
kavels te koop. 
 
Waterwijk 
De wethouder vertelt dat bewoners van de Waterwijk zo vanuit de tuin hun bootje in kunnen stappen om 
direct naar het Paterswoldsemeer te varen. “En dat slaat aan! Alle kavels die wij daar uitgeven zijn 
inmiddels verkocht. Alleen via een projectontwikkelaar is de laatste kavel te koop.” 
 



 

 
Bouwrijp maken Rietwijk: de contouren van de eilanden zijn inmiddels zichtbaar. 
 
Rietwijk 
In de Rietwijk zijn de kavels verdeeld over een aantal eilanden. Rietoevers en brede sloten bepalen het 
beeld. De woningen liggen iets hoger dan de tuinen, daardoor ontstaat een mooi uitzicht over de 
waterrijke omgeving. Hofstra: “In het zuidelijke deel van de Rietwijk zijn dit jaar nieuwe uitgiftes van kavels 
geweest waarbij we verschillende keren hebben moeten loten, omdat er zoveel belangstelling was voor 
bepaalde kavels.” De gemeente heeft nu nog kavels beschikbaar op het eiland De Vuurjuffer. Op de 
overige eilanden in Rietwijk-Zuid zijn alle kavels verkocht aan particulieren of ontwikkelaars. De eerste 
kavels in het noordelijke deel van de Rietwijk worden in het voorjaar van 2017 uitgegeven. 
 
Meer weten? Kijk dan op de website www.thuisintynaarlo.nl. Daar staat alle informatie over de 
verschillende nieuwbouwprojecten van de gemeente Tynaarlo.  

 

 

 

Informatieavond over supermarkt uitgesteld 
 
Volgens de planning zou de ontwikkelaar van de supermarkt op 11 januari aanstaande het concept-
bestemmingsplan en het bouwplan presenteren. Die bijeenkomst kan niet doorgaan omdat de plannen 
niet op tijd klaar zijn. Natuurlijk wordt er een nieuwe avond ingepland. Zodra die datum bekend is, melden 
we dat via deze nieuwsbrief en onze websites www.tynaarlo.nl en www.terborch.info.  

 

 

Ontwikkelingen Ter Borch kunnen weer 
vooruit 
De Raad van State heeft zich uitgesproken over de procedures die enkele bewoners hadden 
aangespannen tegen de bestemmingsplannen van Garmpoleiland en het crematorium. In beide gevallen 



 

is de gemeente in het gelijk gesteld en zijn de bestemmingsplannen nu onherroepelijk vastgesteld. Dat 
betekent dat de woningbouw op het Garmpoleiland van start kan en dat de initiatiefnemers van het 
crematorium binnenkort de omgevingsvergunning kunnen aanvragen. 
 
Wethouder Miriam van Dijk is blij met de uitspraak: “Met deze uitkomst kunnen we weer vooruit in de wijk. 
Het is een belangrijke stap voor de toekomstige bewoners van het Garmpoleiland en de initiatiefnemers 
van het crematorium. De bestemmingsplanwijzigingen komen voort uit veranderende 
marktomstandigheden en een plan van initiatiefnemers. Als dat zich voordoet, maken we altijd een 
afweging vanuit het algemeen belang: het handhaven van het hoge kwaliteitsniveau van de wijk Ter 
Borch. En vaak moet je dan keuzes maken waarvan je op voorhand weet dat je het niet iedereen naar de 
zin maakt. Daarom moeten die keuzes transparant en navolgbaar zijn. We zijn blij dat we door de 
Raad van State in het gelijk zijn gesteld.” 
 
Garmpoleiland Waterwijk 
Het Garmpoleiland in de Waterwijk ligt op dit moment nog braak. Maar deze week zijn de procedures voor 
de bouwplannen op dit eiland in een stroomversnelling geraakt. In november 2015 verklaarde de Raad 
van State de tegen het bestemmingsplan ingediende beroepen van enkele omwonenden al ongegrond. 
Vorige week wees de Raad van State twee verzoeken om herziening van deze uitspraak af. 
 
De voorzieningenrechter van de Rechtbank wees vorige week ook een verzoek om voorlopige 
voorziening af. Dit verzoek was ingediend om de bouw van een damwand met vlonders op het eiland te 
schorsen. Tegen de omgevingsvergunning voor deze bouwwerken is door enkele bewoners bezwaar 
gemaakt. Dit bezwaar zal op 10 januari tijdens een zitting van de commissie bezwaarschriften worden 
behandeld. 
 
Alle bezwaarschriften en beroepszaken tegen de vergunningen voor de woningen die op het eiland zullen 
worden gebouwd zijn ingetrokken. Hiermee is een einde gekomen aan een lange periode van 
onzekerheid van de kopers van deze woningen. 
 
Crematorium Ter Borch 
Op woensdag 21 december heeft de Raad van State zich ook uitgesproken over het beroep dat tegen het 
bestemmingsplan voor het crematorium was ingesteld. Twee inwoners van de wijk vrezen onder meer 
een toename van de verkeersdruk in hun wijk. De Raad van State is het echter met de gemeente eens 
dat slechts een beperkt deel van het te verwachten verkeer (243 motorvoertuigen per dag) van en naar 
het crematorium gebruik zal maken van de Borchsingel. 
 
De indieners van het beroep wonen op ruime afstand van het nieuw te bouwen crematorium en zij hebben 
daar vanuit hun woning geen direct zicht op. De Raad van State is van oordeel dat zij, als gevolg van het 
plan, geen hinder van enige betekenis zullen ondervinden. Het beroep is daarom niet ontvankelijk 
verklaard. Dit betekent dat het bestemmingsplan voor het crematorium onherroepelijk is geworden. De 
gemeente verwacht dat de initiatiefnemers binnenkort de omgevingsvergunning voor de bouw van het 
crematorium zullen aanvragen. 

     


