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Onderwerp: Zienswijze van Bewonersvereniging Ter Borch op voorlopig ontwerp 

bouwplan en bestemmingsplan supermarkt Ter Borch (NL.IMRO.1730.BP-

SupermarktTBEW- 0201). 

 

Geachte leden van de Raad, 

Met deze Zienswijze wil de Bewonersvereniging Ter Borch een zevental vragen aan de gemeente 

voorleggen, die betrekking hebben op het voorlopig ontwerp van het bouwplan en het 

bestemmingsplan voor de supermarkt in Ter Borch. 

De Bewonersvereniging is geen actiegroep en is daarom niet voor of tegen de supermarkt. We willen 

alle bewoners vertegenwoordigen en de meningen in de wijk over de mogelijke komst van een 

supermarkt zijn verdeeld. In dialoog met de gemeente streven we naar inzichtelijke procedures en 

communicatie, met name rond besluiten die de leefbaarheid in de wijk raken. We pleiten daarbij 

nadrukkelijk voor zaken waar niemand op tegen kan zijn, zoals verkeersveiligheid, beperking van 

overlast en kwalitatief hoogwaardig groen. We stimuleren betrokkenheid van bewoners bij 

gemeentelijke planvorming, om waar mogelijk invloed uit te oefenen op de leefbaarheid in de wijk. 

 

1. Verkeersmaatregelen Borchsingel 

De Bewonersvereniging werd verrast door de aankondiging van verkeersmaatregelen op de 

Borchsingel als gevolg van de mogelijke komst van de supermarkt. Voorgesteld is om nieuwe voet- en 

fietspaden en een extra kiss & ride strook aan te leggen op de Borchsingel, ter hoogte van de 

scholen. In de structurele overleggen die we over het verkeer en eventuele maatregelen met 

gemeentelijke ambtenaren voeren, is dit namelijk niet aan de orde geweest. We zijn positief over de 

oplossing, hij lijkt de verkeersveiligheid te kunnen verbeteren door het verminderen van kruisende 

verkeersstromen. Waarbij wel meer uitwerking nodig is voor veilige oversteekplaatsen naar de 

scholen. Ook is meer detaillering nodig voor de verwerking van verkeersstromen rond het 

Borchkwartier, die zullen veranderen door de komst van de supermarkt en de voorgestelde 

verkeersmaatregelen. Vandaar dat we de gemeente de volgende vraag willen voorleggen: 

Kan de gemeente de oversteekplaatsen en afhandeling van verkeersstromen in meer detail 

uitwerken, in overleg met de Werkgroep Verkeersveiligheid rond het Borchkwartier, voordat een 

definitief besluit wordt genomen over de verkeersmaatregelen? 

 



   
2. Aanleiding verkeersmaatregelen 

Op 4 december 2015 is door bureau Goudappel Coffeng een verkeersmodel opgeleverd, als 

onderdeel van het vernieuwen van het Bestemmingsplan Ter Borch. Dit verkeersmodel geeft de 

volgende berekeningen voor de Borchsingel, ter hoogte van het schoolgebied: 

 

De tabel laat zien dat op de Borchsingel in het schoolgebied in basisjaar 2012 uitgegaan wordt van 

2.200 voertuigen per dag bestemmingsverkeer. Dit zou 2.500 zijn als de aansluiting op de A7 

gerealiseerd zou zijn, oftewel 300 doorgaand verkeer. In 2030 is dit volgens het model gestegen naar 

4.800 bestemmingsverkeer en 5.300 inclusief aansluiting op de A7, oftewel 500 voertuigen 

doorgaand verkeer. 

Op 13 september 2016 is een Verkeersbesluit in de gemeenteraad behandeld, dat op 27 september 

2016 met een Amendement is aangenomen. Hiermee is bepaald dat er, in aanvulling op het 

verkeersmodel van Goudappel Coffeng, structureel zes meetpunten geplaatst worden op de 

Borchsingel. Het Amendement heeft bepaald dat er tegen een maximale norm van 6.000 

autobewegingen gemeten moet worden. De bewonersvereniging heeft iedere twee maanden 

overleg met gemeente ambtenaren over deze metingen. 

Toename doorgaand verkeer 

De verkeersmetingen laten zien dat het verkeer sinds november 2016 gestaag blijft toenemen na de 

aansluiting van de Borchsingel op de snelweg A7. Op het weggedeelte voor de scholen is een forse 

verkeerstoename te zien, ondanks dat bewoners nu ook via een andere route de wijk uit kunnen. 

Voorafgaand aan de opening van de aansluiting op de A7 passeerden ongeveer 2.200 voertuigen per 

dag het schoolgebied, wat overeen komt met het basisjaar 2012 in het verkeersmodel. Na de 

aansluiting op de A7 is het aantal voertuigen echter gestaag toegenomen tot 3.500 in juni 2017, wat 

1.000 hoger is dan het verkeersmodel. Dit is een duidelijke indicatie dat de uitgangspunten van het 

verkeersmodel niet kloppen en het doorgaande verkeer een stuk hoger gaat worden dan het model 

voorspelt. 

De forse toename na aansluiting op de A7 wordt namelijk vooral veroorzaakt doordat het 

doorgaande verkeer toeneemt, aangezien het aantal nieuwe huizen dat in de meetperiode in de wijk 



   
opgeleverd is beperkt is. De metingen blijven onder de norm van 6.000 en geven vooralsnog geen 

aanleiding tot het nemen van verkeersmaatregelen, behalve als het gaat over snelheid. Zowel voor 

de scholen als op het nu nog onbebouwde deel van de Rietwijk, wordt structureel te hard gereden.  

Onrust over impact supermarkt op verkeer 

Tijdens de informatiebijeenkomst over de supermarkt op 12 september 2016 ontstond veel onrust 

over de verkeerscijfers die de projectontwikkelaar presenteerde. Deze kwamen niet overeen met het 

verkeersmodel van Goudappel Coffeng en leiden tot een overschrijding van de norm van 6.000. In de 

Vraag en Antwoord notitie van 8 november 2016 n.a.v. de informatiebijeenkomst, worden de cijfers 

niet herhaald die de projectontwikkelaar tijdens de informatiebijeenkomst wel had genoemd. In 

plaats daarvan wordt simpelweg gesteld dat de supermarkt past binnen de berekeningen uit het 

verkeersmodel van Goudappel Coffeng. Dit verkeersmodel geeft aan dat er geen reden voor 

ongerustheid is, en de later bepaalde norm van 6.000 wordt zelfs in 2030 nog niet gehaald. 

Bovenstaande leidt tot twijfels over de correctheid van de uitgangspunten van het verkeersmodel 

van Goudappel Coffeng, zowel wat betreft het doorgaande verkeer als de impact van de supermarkt. 

Door het aankondigen van grote, kostbare verkeersmaatregelen in het schoolgebied zonder dat het 

verkeersmodel daar aanleiding toe geeft, lijkt de gemeente onze twijfels te delen. Vandaar onze 

vraag aan de gemeente:  

Wat is de aanleiding om vergaande verkeersmaatregelen aan te kondigen, terwijl het 

verkeersmodel waar de gemeente van uit gaat aangeeft dat de supermarkt niet zal leiden tot een 

onveilige verkeerssituatie rond de scholen? 

 

3. Meetpunt handhaving verkeersnorm 

Op 6 december 2016 is in de nadere uitwerking van het Verkeersbesluit en Amendement van 27 

september de norm van 250/uur geschrapt, omdat hiermee de ontwikkeling van de supermarkt 

onmogelijk zou worden. Dit heeft onrust veroorzaakt onder bewoners, omdat de betrouwbaarheid 

van de gemeente in het geding kwam. Deze onrust wordt versterkt door uitspraken van wethouder 

Hofstra, waardoor het lijkt alsof ook de norm van 6.000 verkeersbewegingen per dag in het geding is.  

De wethouder geeft herhaaldelijk aan dat verkeersveiligheid niet uit te drukken is in getallen en de 

maximale theoretische capaciteit van de Borchsingel van 20.000 voertuigbewegingen per dag nog 

lang niet bereikt is. Daarnaast heeft ze aangegeven dat de norm van 6.000 alleen geldt voor het 

rustigste meetpunt, bij Rietwijk Noord. De wethouder gaf in de raadsvergadering van 2 mei 2017 aan 

dat deze norm bepaald is in het bestemmingsplan Rietwijk Noord en dat daarom het meetpunt ter 

hoogte van Rietwijk Noord geldt voor de norm van 6.000. De Bewonersvereniging vind dit zeer 

merkwaardig, aangezien dit in gaat tegen het in 2016 genomen Verkeersbesluit en Amendement 

daarop. 

Op 13 september 2016 is het Verkeersbesluit in de gemeenteraad behandeld waarin staat dat de 

verkeersnorm van 6.000 genoemd is in de Toelichting van het bestemmingsplan Rietwijk Noord. 

Daarbij wordt vermeld: “Volgens constante jurisprudentie van de Raad van State maakt de 



   
toelichting echter geen deel uit van het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan”. Een 

bestemmingsplan is dus niet bedoeld voor het vaststellen van verkeersnormen. In dit zelfde 

Verkeersbesluit wordt ook het plan voor de zes structurele meetpunten aangekondigd, waarbij geen 

onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende meetpunten. 

Doordat de Bewonersvereniging in de gemeenteraad heeft gepleit voor handhaving van de norm, is 

op 27 september 2016 het Amendement op het Verkeersbesluit door de gemeenteraad 

aangenomen. Hierin wordt duidelijk gesteld dat de norm van 6.000 verkeersbewegingen geldt ‘nabij 

de scholen en/of de kruising met het fietspad’. In de nadere uitwerking van het Verkeersbesluit, die 

op 6 december 2016 in de gemeenteraad is vastgesteld, wordt niets vermeld over het specifieke 

meetpunt waar de norm voor geldt. Vandaar dat we de gemeente de volgende vraag willen stellen:  

Kan de gemeente bevestigen dat de norm van 6.000 verkeersbewegingen op de Borchsingel geldt 

voor de meetpunten nabij de scholen en/of de kruising met het fietspad, zoals vastgesteld door de 

gemeenteraad in het Amendement op het Verkeersbesluit van 27 september 2016? 

 

4. Fietspad over parkeerterrein supermarkt 

In het voorlopige ontwerp van de supermarkt is een fietspad vanaf de Ter Borchlaan richting de 

scholen gepland, bedoeld voor fietsers vanuit de Groningse wijk Piccardthof. Dit fietspad loopt over 

het parkeerterrein en voor de ingang van de supermarkt langs, waardoor hij de bezoekersstromen 

kruist. Ouders die hun auto voor de supermarkt parkeren en daarna hun kinderen naar school 

brengen, worden ook vermengd met de stroom fietsers richting de scholen. Bovendien wordt het 

fietspad gebruikt door vrachtwagens die de supermarkt bevoorraden en op het fietspad achteruit 

moeten steken. 

De bewonersvereniging maakt zich zorgen over deze vermenging van verkeersstromen op het 

parkeer terrein. We vragen ons af of het fietspad over het parkeer terrein uit het ontwerp geschrapt 

kan worden, waardoor fietsers het geplande alternatieve fietspad ten noorden van de supermarkt 

moeten nemen. Voor details van deze uitwerking stelt de bewonersvereniging voor dat de gemeente 

in overleg gaat met de verkeerscommissie van de scholen. De vraag die we daarom aan de gemeente 

willen stellen is: 

Kan de gemeente het ontwerp van het fietspad voor de ingang van de supermarkt langs 

heroverwegen, en fietsers stimuleren om het fietspad ten noorden van de supermarkt te 

gebruiken, in overleg met de Werkgroep Verkeersveiligheid rond het Borchkwartier? 

 

5. Vrachtwagens voor bevoorrading 

Voor de bevoorrading van de supermarkt wordt gesteld dat dit 4 vrachtwagen per etmaal zijn, die in 

de nacht of vroege ochtend (voor 7.00 uur) komen lossen. Daardoor zal er tussen 8.00 en 8.30 uur, 

de piektijd van verkeer richting de scholen, geen bevoorrading plaatsvinden. Er zal sprake zijn van 

geluidsarme fluistervrachtwagens, die niet piepen bij het achteruit rijden. Ondanks dat veroorzaken 

deze vrachtwagens wel nachtelijke geluidshinder voor de omliggende huizen in de Piccardthof, 



   
waardoor de geluidsnormen opgerekt moeten worden. Als de vrachtwagens overdag zouden lossen, 

dan zou dit probleem niet ontstaan maar komt de verkeersveiligheid in het geding. 

Het Geluidsonderzoek van Peutz gaat uit van een ‘maximale representatieve bedrijfssituatie per 

etmaalperiode’ van 4 vrachtwagens in de nachtperiode (tot 7.00 uur) én 4 vrachtwagens in de dag 

periode. De bewonersvereniging vraagt zich daarom af in hoeverre de richtlijnen voor de 

bevoorrading in de praktijk nageleefd gaan worden. Vier vrachtwagens per etmaal is een 

gemiddelde, dus op piekmomenten (zoals voorafgaand aan het weekend of rond feestdagen) zullen 

het zeker meer zijn. En als er files staan zullen vrachtwagens ook na 7.00 uur aankomen. Bovendien is 

de piektijd voor de scholen niet alleen tussen 8.00 en 8.30 uur, maar ook tussen 12.00 en 13.00 uur 

en tussen 15.00 en 15.30 uur. Vandaar dat we de gemeente de volgende vraag willen stellen: 

Gaat de gemeente de richtlijnen voor bevoorrading met fluistervrachtwagens buiten de 

piekperiodes van de scholen handhaven, bijvoorbeeld door de ingang voor vrachtwagens 

doordeweeks tijdens piekperiodes van de scholen gesloten te houden?  

 

6. Beeldkwaliteitsplan Entreegebied 

Het Beeldkwaliteitsplan uit maart 2008 omschrijft het Entreegebied als ‘een uitloopgebied voor de 

bewoners van heel Ter Borch, centraal gelegen in de wijk, met een open, parkachtige uitstraling in 

aansluiting op de noord-zuid verlopende bomenweide langs de Ter Borchlaan en de open zone in de 

naastliggende wijk Piccardthof. In dit park, met verspreide, solitaire, inheemse bomen en 

boomgroepen (1e grootte) in combinatie met open, deels glooiende gazons, wordt vrijstaande 

bebouwing opgenomen met verschillende functies en bouwhoogtes. De parkachtige omgeving bevat 

verwijzingen naar elementen uit de Noord Nederlandse landgoederentraditie.’  

De beplantingsstructuur in het Beeldkwaliteitsplan onderscheidt ‘boomweides met Hollandse 

zomereiken in een los plantverband aan de Ter Borchlaan, de Groningerweg en de beide uiteinden 

van de Borchsingel’.  

Ook wordt over het Entreegebied gesteld dat ’het oppervlak aan maatschappelijke voorzieningen 

binnen de bestemming “gemengd gebied” niet meer mag zijn dan 5.600 m2’. Door de komst van de 

supermarkt van 3.000 m2 naast de gebouwen van de verslavingszorg, de twee scholen en het 

gezondheidscentrum, wordt deze maximale oppervlakte ruimschoots overschreden. De 

buitenwanden van 50 x 60 meter en een extra geluidswand van 19 meter breed direct achter de 

schoolpleinen, maken dat het open karakter van het gebied verloren gaat. 

Het Beeldkwaliteitsplan Entreegebied is door makelaars meegegeven aan de eerste bewoners van 

Ter Borch. Door het stilvallen van de ontwikkeling van appartementen wordt er al jaren niets met het 

plangebied gedaan en zijn de verwachtingen niet waargemaakt. De supermarkt gaat een grote 

stempel drukken op het Entreegebied en daarmee op het karakter van de wijk. De parkachtige 

uitstraling die het Entreegebied zou krijgen, wordt teniet gedaan. De komst van de supermarkt maakt 

dat de uitgangspunten van het Beeldkwaliteitsplan niet meer kloppen. Onze vraag aan de gemeente 

is dan ook:  



   
Welke juridische status heeft het Beeldkwaliteitsplan Entreegebied en waarom maken de 

afwijkingen hierop geen deel uit van het planvorming proces van de supermarkt? 

 

7. Boom Effect Analyse 

Het ontwerp van de supermarkt bevat veel beplanting, maar de ervaring leert dat het jaren duurt 

voordat dit groen ‘op niveau’ is. Het ontwerp heeft slechts enkele bomen in het plangebied 

behouden, het grootste deel van de karakteristieke grote bomen moet worden gekapt.  

De gemeente stelt dat het Bomenplan aangeeft dat in het plangebied geen historische bomen staan, 

waardoor het aanvragen van een simpele kapvergunning afdoende is. Dat is ook niet vreemd, want in 

het Bomen(structuur)plan van Tynaarlo uit 2008 is Ter Borch als nieuw gebied nog helemaal niet 

opgenomen. Het plan geeft wel aan dat naast historische bomen ook ‘cultuurhistorische, primaire of 

secundaire structuur’ bomen een beschermde status hebben.  

Een secundaire structuur wordt in het Bomenplan als volgt beschreven: ‘In de grotere kernen bestaat 

het uit een netwerk van representatieve wijkontsluitingswegen met forse bomen die elke wijk een 

eigen karakter geven.’ Gezien de omschrijving in het Beeldkwaliteitsplan Entreegebied voldoet naar 

onze mening het Entreegebied aan deze definitie. Hierin staat namelijk dat het Entreegebied “een 

park, met verspreide, solitaire, inheemse bomen en boomgroepen (1e grootte)” is. De vraag die we 

daarom aan de gemeente willen stellen is: 

Gaat de gemeente een Boom Effect Analyse laten uitvoeren om te toetsen of de bomen in het 

Entreegebied bescherming genieten, omdat ze onderdeel uitmaken van een ‘secundaire structuur’ 

zoals genoemd in het Bomenstructuurplan 2008? 

 

We zien uw antwoorden graag tegemoet. 

Hoogachtend, 

 

 

Marcel Ruwiel 

Voorzitter Bewonersvereniging Ter Borch 

 

 


