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Groningen, 10 augustus 2016 

Geachte Staten, 

Als belanghebbenden in het proces ter vestiging van een supermarkt in de wijk Ter Borch vragen wij uw 
aandacht voor het volgende. 



Op 14 Juni 2016 nam de gemeenteraad van TynaarIo het besluit de voorgenomen vestiging van een 
supermarkt ter grootte van 2000 m wvo in de entree van de wijk Ter Borch, Eelderwolde, toe te staan. Aan 
de wettelijke eis, vastgelegd in de ladder voor duurzame verstedelijking trede 1, zou zijn voldaan omdat in 
een DPO, aangeleverd door de belanghebbende projectontwikkelaar, wordt betoogd dat een supermarkt van 
2100 m^ in het verzorgingsgebied Corpus den Hoorn-Zuid (Groningen) + Ter Borch (Eelderwolde, 
TynaarIo) wenselijk is. De gemeente TynaarIo heeft verzuimd na te gaan of de conclusies van dit DPO juist 
zijn en nut en noodzaak werkelijk aantonen. Bijgaand document DP0416Kritisch.pdf toont aan dat het DPO 
essentieel misleidend is. Omdat het DPO tot een onjuiste conclusie komt, is daarmee nut en noodzaak niet 
aangetoond en had de gemeente TynaarIo niet haar medewerking mogen verlenen aan het initiatief tot 
vestiging van een supermarkt in het entreegebied Ter Borch. 

Het DPO is op de volgende punten misleidend en die misleiding tast de eindconclusie niet marginaal maar 
essentieel aan. 

a. Het DPO stelt in de aanvang dat zij zich richt op verzorgingsgebied Hoomse Park en Piccardthof (beide 
in Groningen) en de wijk Ter Borch (in Eelderwolde, TynaarIo). Verderop stapt het DPO over op het veel 
grotere verzorgingsgebied Corpus den Hoorn-Zuid en Ter Borch waarmee het inwoneraantal bijna 
verdubbeld wordt. Alle beschouwingen en berekeningen in het DPO hebben betrekking op dit grotere 
verzorgingsgebied. Een vluchtig lezer kan door deze omschakeling een verkeerde indruk krijgen. 

b. Het DPO richt zich op de tijd na 2020. Zij doet dit selectief groei van het inwoneraantal van de wijk Ter 
Borch neemt zij mee in de berekeningen. Toename van het supermarkt areaal in de omgeving vermeldt zij 
wel maar verdisconteert zij niet. 

c. Het DPO eigent zich een groot verzorgingsgebied toe. Door manipulatief met gegevens over dit gebied te 
rekenen komt zij tot een gewenste conclusie. DP0416Kritisch.pdf toont aan dat er, in plaats van een 
behoefte van 2100 m^ wvo in Ter Borch, er, zonder vestiging van een supermarkt in Ter Borch, in het 
gekozen verzorgingsgebied reeds een overschot aan wvo zal zijn. 

d. Ontwikkelingen op het Overwinningsplein en aan de van Lenneplaan in Groningen zijn in een ver 
gevorderd stadium. Voor bijna de helft van het gekozen verzorgingsgebied zijn dit de natuurlijke 
inkoopcentra. Verrekening van deze gegevens leidt tot het aantonen van een overschot aan marktruimte 
in de dagelijkse sector van 81 m̂ . 

De conclusie moet luiden dat nut en noodzaak van een supermarkt in Ter Borch niet is en niet kan 
worden aangetoond. Een wettelijke basis voor genoemd raadsbesluit ontbreekt definitief. 

Overigens merken we op dat de middenstand in Eelde-Paterswolde in, en na overleg met, de gemeente 
TynaarIo zeer adequaat heeft ingespeeld op de bouw van de drie Ter Borch-buurten in Eelderwolde en de 
Piccardthofbuurt in Groningen. Eén supermarktvestiging is fors uitgebreid en een andere grote supermarkt 
wordt nieuw gebouwd. Daamaast hebben ook speciaalzaken goed ingespeeld op het meer koopkrachtige 
publiek uit genoemde wijken, waardoor Eelde-Paterswolde een winkelaanbod van zeer goede kwaliteit heeft 



gekregen. Wij zijn als bewoners van de genoemde wijken dan ook zeer tevreden met het bestaande aanbod 
aan winkelvoorzieningen. 

In "Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking" Van het Ministerie van infrastructuur en milieu 
staat op pag 8: ''Als decentrale ruimtelijke besluiten nationale juridische kaders onvoldoende honoreren, 
kan het Rijk of de provincie na vaststelling van deze besluiten overgaan tot óf indeplaatstreding in geval van 
taakverwaarlozing, óf schorsing en vernietiging in geval van strijdigheid met nationale regelgeving. " en op 
pag 9: "De provincies zien toe op de toepassing van de ladder voor duurzame verstedelijking door 
gemeenten.". 

Hoewel de Provincie geen beroepsorgaan is, lijkt het ons toegestaan de Provincie van informatie te voorzien 
ter ondersteuning van haar toezichthoudende taak. Wij verzoeken uw Staten, gegeven deze 
toezichthoudende taak van de Provincie, deze ontwikkeling, in overleg met de gemeente TynaarIo, stop te 
zetten. Een groot aantal omwonenden gaat deze ontwikkeling tot aan de Raad van State aanvechten en gelet 
op reeds aanwezige jurispmdentie is het voor ons duidelijk dat een eventueel besluit van de gemeente 
TynaarIo om het omgevingsplan Entreegebied Ter Borch vast te stellen en de omgevingsvergunning te 
verlenen aan de initiatiefnemer, geen stand zal houden bij de Raad van State. 

Hoogachtend, 

H. C. Croon, Gmtto 38, 9728 XJ Groningen, T: 050-5255032, M: 06-27458375, 

E: h.c.croon(S)hccnet.nl 
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Inleiding 

Medio maart 2015 heeft de gemeenteraad van TynaarIo ingestemd met de 
ontwikkeling van een supermarkt in de nieuwbouwwijk Ter Borch. Het gaat om een 
supermarkt van maximaal 3.000 m^ bvo. Contractueel is vastgelegd dat de supermarkt 
niet groter mag worden dan 2.000 m^ winkelvloeroppervlak (wvo). Deze supermarkt 
zal een flinctie gaan vervullen voor het gebied Hoornse Park, Piccardthof en Ter 
Borch, de reeds gerealiseerde c.q. in ontwikkeling zijnde uitbreidingslocatie aan de 
zuidwestzijde van de stad Groningen. De beoogde locatie van de nieuwe supermarkt 
ligt op het grondgebied van de gemeente TynaarIo (provincie Drenthe) en zal ook de 
inwoners van het Tynaarlose deel van de uitbreidingslocatie bedienen. Nu de 
gemeenteraad heeft ingestemd met de ontwikkeling, zal een 
bestemmingsplanprocedure moeten worden voorbereid. 

Ten behoeve hiervan is het nodig het initiatief te toetsen aan de Ladder voor 
Duurzame Verstedelijking, aan de provinciale verordening en aan andere voor de 
wetgever relevante zaken (jurisprudentie Raad van State inzake duurzame 
ontwrichting en effecten op het woon-, leef- en ondernemersklimaat). Een 
(distributieve) onderbouwing van de plannen, in combinatie met inzicht in de 
kwantitatieve en kwalitatieve effecten, is noodzakelijk voor de 
bestemmingsplanprocedure. Dit noemen we ook wel een "Distributieve toets en 
effectanalyse". In het najaar van 2015 hebben Ballast Nedam en Heijmans Bureau 
Stedelijke Planning gevraagd dit onderzoek uit te voeren. 

Het antwoord op de volgende vragen staat in de voorliggende rapportage centraal: 
1. Behoefte. Is er behoefte (kwantitatief en ruimtelijk-kwalitatief) aan een supermarkt 

van maximaal 2.000 m^ wvo? 
2. Effecten. Wat zijn de effecten van de beoogde ontwikkeling op het perspectief van het 

detailhandelsaanbod elders, waaronder het centrum van Eelde, Paterswolde en de 
v«nkelstructuur in Groningen-Zuidwest, op de leegstand en op het woon-, leef- en 
ondernemersklimaat? 

3. Randvoorwaarden. Wat zijn de uitgangspunten en randvoorwaarden waarbinnen de 
supermarktontwikkeling plaats kan vinden zodanig dat de positieve effecten op 
structuur en omgeving de negatieve effecten verre zullen overtreffen? 

Ladder voor duurzame verstedelijking 
De 'ladder voor duurzame verstedelijking'(gebaseerd op de SER-ladder voor 
bedrijventerreinen) deed zijn intrede in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
(SVIR) en is via artikel 3.1.6 lid 2 vastgelegd als procesvereiste in het Besluit 
ruimtelijke ordening (Bro). Het Bro bepaalt dat voor alle ruimtelijke plannen, 
waaronder bestemmingsplannen, de treden van de ladder moeten worden doorlopen. 
Het doel van de ladder is een zorgvuldige ruimtelijke ordening, in termen van 
optimale benutting van de ruimte in het stedelijk gebied. Met de ladder wordt een 
zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en 
infrastructurele besluiten nagestreefd. 

De ladder kent het volgende afwegingskader: 
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1. Is er een actuele regionale behoefte aan deze nieuwe ontwikkeling (bedrijven, kantoren, 
woningen en andere stedelijke ontwikkelingen)? Indien dat niet het geval is stopt de 
planprocedure. Is er wel sprake van een regionale behoefte, dan volgt trede 2 van het 
afwegingskader. 

2. Is (een deel van) de regionale behoefte op te vangen binnen het bestaand stedelijk gebied 
binnen de regio, door de transformatie of herstructurering hiervan? Zo ja, dan wordt 
het initiatief daar in beginsel gerealiseerd. Indien herstructurering of transformatie 
van bestaand stedelijk gebied onvoldoende mogelijkheden biedt om aan de regionale, 
intergemeentelijke vraag te voldoen, volgt trede 3. 

3. Indien nieuwbouw echt noodzakelijk is, dient een locatie buiten bestaand stedelijk gebied 
gezocht te worden die multimodaal ontsloten is of kan worden voor het opvangen van 
die behoefte. 

Effecten op winkelstructuur en woon-, leef- en ondernemersklimaat 
ln het kader van een goede ruimtelijke ordening is in aanvulling op de ladder voor 
duurzame ontwikkeling in deze analyse tevens de vraag beantwoord wat de effecten 
van de ontwildceling van de supermarkt in Ter Borch zullen zijn op de bestaande 
winkelstructuur en op het woon-, leef- en ondernemersklimaat in TynaarIo en het 
aangrenzende Groningen. 

In de jurisprudentie van de Raad van State geldt als doorslaggevend criterium voor 
duurzame ontwrichting de vraag of voor de inwoners van een bepaald gebied een 
voldoende voorzieningenniveau behouden blijft in de zin dat zij op een aanvaardbare 
afstand van hun woonplaats hun geregelde inkopen kunnen doen. Het gaat bij 
duurzame ontwrichting dus niet om de vraag of sprake is van overaanbod in het 
verzorgingsgebied of om mogelijke sluiting van specifieke bestaande 
detailhandelsvestigingen. Door de (tussen)uitspraak van de Raad van State inzake het 
centrumplan Emmeloord van 5 december 2012 (nr. 201200385/1/R2) wordt voorts ook 
nog eens benadrukt dat bij een zorgvuldige ruimtelijke ordening ook hoort dat een 
plan niet leidt tot een zodanige overcapaciteit dat er via de weg van leegstand sprake 
is van een aantasting van het woon-, leef- en ondernemersklimaat. Om deze reden 
wordt in deze rapportage ook aandacht besteed aan de vraag of dat in de onderhavige 
situatie mogelijk het geval is. 

Leeswijzer 
Deze rapportage is als volgt opgebouwd. In het eerste hoofdstuk staat het 
voorgenomen initiatief centraal, en de context waarbinnen deze beoordeeld moet 
worden. Denk daarbij aan vraag- en aanbodzijde van de markt, trends en 
ontwikkelingen en het vigerende beleid. In hoofdstuk 2 staan de 
ontwikkelingsmogelijkheden voor de dagelijkse detailhandel centraal. Deze zijn 
getoetst aan de hand van een meervoudige methode. In het derde hoofdstuk zijn de 
effecten op de bestaande winkelstructuur, leegstand en het woon-, leef- en 
ondernemersklimaat in beeld gebracht. Het rapport wordt voorafgegaan door een 
samenvatting met de belangrijkste conclusies. 
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Samenvatting 

• In de nieuwbouwlocatie Ter Borch in de gemeente TynaarIo wordt door Ballast Nedam 
en Heijmans een supermarkt van maximaal 2.000 m^ winkelvloeroppervlakte (wvo) 
gerealiseerd. 

• Deze supermarkt zal een functie gaan vervullen voor het gebied Hoornse Park, 
Piccardthof en Ter Borch, de reeds gerealiseerde c.q. in ontwikkeling zijnde 
uitbreidingslocatie aan de zuidwestzijde van de stad Groningen. De beoogde locatie 
van het nieuwe centrum ligt op het grondgebied van de gemeente TynaarIo (provincie 
Drenthe) en zal ook de inwoners van het Tjoiaarlose deel van de uitbreidingslocatie 
bedienen. 

Nu de gemeenteraad van TynaarIo heeft ingestemd met de ontwikkeling, zal een 
bestemmingsplanprocedure moeten worden voorbereid. Ten behoeve hiervan is het 
nodig het initiatief te toetsen aan de Ladder voor Duurzame Verstedelijking, aan de 
provinciale verordening en aan andere voor de wetgever relevante zaken 
(jurisprudentie Raad van State inzake duurzame ontwrichting en effecten op het 
woon-, leef- en ondernemersklimaat). Het voorliggende rapport is het verslag van deze 
toetsing. 

Het antwoord op de volgende vragen staat in de voorliggende rapportage centraal: 
1. Behoefte. Is er behoefte (kwantitatief en ruimtelijk-kwalitatief) aan een supermarkt 

van maximaal 2.000 m^ wvo? 
2. Effecten. Wat zijn de effecten van de beoogde ontwikkeling op het perspectief van het 

detailhandelsaanbod elders, waaronder het centrum van Eelde, Paterswolde en de 
winkelstructuur in Groningen-Zuidwest, op de leegstand en op het woon-, leef- en 
ondernemersklimaat? 

3. Randvoorwaarden. Wat zijn de uitgangspunten en randvoorwaarden waarbinnen de 
supermarktontwikkeling plaats kan vinden zodanig dat de positieve effecten op 
structuur en omgeving de negatieve effecten verre zullen overtreffen? 

Het antwoord op deze vragen is als volgt: 
1. Behoefte. Ja, er is onmiskenbaar een behoefte aan een supermarkt van maximaal 2.000 

m^ WVO in het verzorgingsgebied (Eelderwolde en Corpus Den Hoorn Zuid). In dit 
gebied wonen nu nog zo'n 9.000 mensen, maar dit aantal groeit tot ca. 10.250, bij de 
afronding van de wijk Ter Borch (na 2020). Deze mensen zijn voor hun dagelijkse 
boodschappen nu gedwongen relatief grote afstanden af te leggen c.q. genoegen te 
moeten nemen met een kleine buurtsupermarkt die niet is gepland met het oog op de 
substantiële groei van het verzorgingsgebied. 

2. Effecten. De effecten van de beoogde ontwikkeling op het perspectief van het 
detailhandelsaanbod elders zijn niet van dien aard dat voor het toekomstperspectief 
van het centrum van Eelde, Paterswolde en de winkelstmctuur in Groningen-
Zuidwest moet worden gevreesd. Ook is er geen sprake van onaanvaardbare effecten 
op de leegstand en op het woon-, leef- en ondernemersklimaat. 

3. Randvoorwaarden. Bij het maximaliseren van de positieve effecten en het 
minimaliseren van de negatieve effecten dient vooral in acht te worden genomen dat 
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de supermarkt niet groter dan 2.000 m-̂  wvo wordt om te voorkomen dat de 
supermarkt een sterk bovenlokale functie gaat vervullen 

Bovenstaande antwoorden worden als volgt gemotiveerd: 
Het verzorgingsgebied van de supermarkt bestaat uit de wijk Eelderwolde in de 
gemeente TynaarIo (met de buurten Eelderwolde en verspreide huizen Eelderwolde) 
en de buurt Corpus Den Hoorn-Zuid in de gemeente Groningen. De nieuwbouwwijk 
Ter Borch is in de CBS-buurt 'verspreide huizen Eelderwolde' gelegen. 
In dit gebied wonen nu nog zo'n 9.000 mensen, maar dit aantal groeit tot ca. 10.250, 
bij de afronding van de wijk Ter Borch (na 2020). 
Inwoners van het verzorgingsgebied zijn voor het doen van een compleet pakket aan 
dagelijkse boodschappen (inclusief frequent benodigd niet-dagelijks aanbod) in de 
huidige situatie aangewezen op het Helperplein (inclusief de Verlengde Hereweg) in 
Groningen of op het centrum van Eelde. Deze boodschappencentra liggen op circa vi jf 
kilometer afstand van de projectlocatie. Alternatief is het centrum van Paterswolde 
(met Albert Heijn als drager) en op iets kortere afstand ligt het Overwinningsplein 
(vier kilometer) waar Jumbo een supermarkt heeft. 
In het verzorgingsgebied is nu nog sprake van een supermarktdekking van 0,09 m^ 
WVO supermarkt per inwoner, wat zeer laag is in vergehjking met het Nederlands 
gemiddelde (0,24 m^ wvo per inwoner). Er is alleen een relatief kleine vestiging van 
Albert Heijn aan de Von Suttnerstraat in Corpus Den Hoorn-Zuid, met beperkte 
parkeergelegenheid. Deze supermarkt vervult primair een functie voor de omliggende 
buurt, en is niet toegerust op een functie voor meer dan de vergeten boodschappen 
voor de inwoners van Corpus Den Hoorn-Zuid en Ter Borch. Inwoners van het 
verzorgingsgebied zijn hierdoor genoodzaakt over relatief grote afstand uit te vdjken. 
Met de voorgenomen ontwikkeling zal de koopkracht in de dagelijkse sector in de 
toekomstige situatie beter gebonden worden dan momenteel het geval is. Samen met 
de te verwachten bevolkingsgroei biedt dit voldoende perspectief om de 
supermarktontv\dkkeling distributief te verantwoorden. 
Het project levert een directe werkgelegenheid op van 60 arbeidsplaatsen ^ en ook nog 
13 indirecte (bij toeleverende bedrijven) werkgelegenheid^, wat het totaal op 73 
brengt. 
De ontwikkeling heeft diverse uitstralingseffecten. De realisering van een supermarkt 
zorgt ervoor dat de dagelijkse voorzieningenstructuur versterkt wordt, het 
vestigingsldimaat aantrekkelijker wordt, en het werkt als katalysator voor nieuwe 
investeringen. Daarnaast heeft de supermarkt, samen met de aanpalende 
maatschappelijke functies een sociale functie voor de nieuwbouv/wijk. 
Behalve positieve economische en uitstralingseffecten zijn er ook effecten in termen 
van de verdringing van omzet te verwachten. De uiteindelijke invulling van de 
nieuwe ontwikkeling (in termen van formule) is bepalend voor de mate van 
omzetverdringing. Hoe meer overlap met bestaand aanbod (in ftmctie, branche, 
metrage, formule, prijsstelling en doelgroep), des te groter het verdringingseffect. 
Op basis van landelijke gemiddelden verwachten we dat de supermarkt in Ter Borch 
indicatief € 17,7 miljoen-^ aan extra detailhandelsomzet genereren. Een deel van de 
nieuwe, additionele omzet van de nieuwe supermarkt in Ter Borch is te herleiden tot 

' Uitgaande van een omzet per fte in de supermarktsector van € 296.689 (bron: detailhandel.info. 2014). 
' Op basis van eerdere input-output analyses voor de sector is een multiplier van 1.22 gehanteerd, dat wil zeggen dat 
bovenop de directe werkgelegenheid nog een additionele 22% aan indirecte werkgelegenheid optreedt. 
' Uitgaande van 2.000 m^ wvo supermarkt en een bijbehorende vloerproductiviteit van £ 8.851 (kengetallen 
detailhandel.info. 2014) 
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de nog groeiende lokale bevolking. Tussen nu en 2025 groeit het verzorgingsgebied 
nog met 1.250 inwoners. Dit betekent dat tussen de 15% van de extra 
detailhandelsomzet voor rekening komt van deze bevolkingsgroei, en dus geen 
directe invloed heeft op de omliggende winkels. 
De resterende € 14,4 miljoen aan omzetclaim komt voor rekening van bestedingen 
die nu deels worden gedaan in de Albert Heijn aan de Von Suttnerstraat (primair 
verzorgingsgebied), en deels ook over de verschillende supermarkten in Groningen-
Zuid, Paterswolde en Eelde. 
In theorie kan de omzetderving voor de in het relevante gebied gevestigde vwnkehers 
in de dagelijkse sector oplopen tot maximaal de helft"* van de extra omzetclaim van 
de nieuwe supermarkt. Het theoretisch verdringingseffect bedraagt dan maximaal 
€ 7,2 miljoen. Dit theoretische effect moet verdeeld worden over de supermarkten en 
de dagelijkse speciaalzaken in het gebied. Aannemelijk is het dat supermarkten 
hiervan 85% toucheren, gelijk aan het (landelijke) marktaandeel van supermarkten in 
de dagelijkse bestedingen. Dit komt neer op een bedrag van € 6,1 miljoen. 
Geprojecteerd op de omzetclaim van het totale relevante supermarktaanbod van circa 
€ 88,7 miljoen^ is er in heel het relevante gebied sprake van een theoretisch 
verdringingseffect van maximaal 6,9%.̂  In metertermen komt dat neer op een effect 
van 690 m^ wvo.̂  
Wanneer we dit vertalen naar de situatie in het relevante gebied (Groningen-Zuid en 
Eelde en Paterswolde), komen we tot de conclusie dat het qua afstand aannemelijk is 
dat Albert Heijn aan de Von Suttnerstraat de meeste effecten zal ondervinden van de 
nieuwe ontwikkeling. Daarbij moet wel worden aangetekend dat deze in functie fors 
afwijkt van wat beoogd wordt in Ter Borch, respectievelijk buurtverzorgend en 
vidjkverzorgend. Qua functie is er meer overlap met Albert Heijn in Paterswolde. 
Bovendien heeft deze supermarkt een aantal jaren geprofiteerd van de groeiende 
bevolking in Ter Borch zelf 
Geen van beide supermarkten zal echter als direct gevolg van de komst van de 
supermarkt in Ter Borch de deuren moeten sluiten. Wel zal de supermarkt aan de 
Von Suttnerstraat zich meer in zijn oorspronkelijk beoogde, buurtverzorgende 
ftmctie gaan terugtrekken. 
Bij een zorgvuldige ruimtelijke ordening hoort ook dat een plan niet leidt tot een 
zodanige overcapaciteit dat er via de weg van leegstand sprake is van een 
onaanvaardbare aantasting van het woon-, leef- en ondernemersklimaat. Met de 
realisering van een supermarkt wordt de consument in Ter Borch en Corpus Den 
Hoorn-Zuid beter bediend. 
Omdat de omzeteffecten van de voorgenomen ontwikkeling voor de kernen Eelde en 
Paterswolde beperkt zullen zijn, is ook het effect op de leegstand in dit gebied gering. 
Geen van de hier gevestigde supermarkten wordt door het initiatief in zijn 
bestaansrecht beperkt. Dit betekent dat er geen leegstand zal ontstaan als direct 
gevolg van de ontwikkeling in Ter Borch. Hetzelfde geldt voor Groningen-Zuid. Ook 
hier worden veruit de meeste supermarkten niet in hun perspectief geraakt door het 
initiatief in Ter Borch. 
Van een structuurverstorende werking of 'duurzame ontwrichting' zal geen sprake 
zijn. Jurisprudentie wijst uit dat duurzame ontwrichting alleen relevant is bij de 

•* De andere helft is (versnipperd) afkomstig van (ver) buiten het verzorgingsgebied, van andere type aanbieders en kanalen, 
en ook van marktverruiming. 

Berekening: 10.022 m-' wvo * £ 8.189 (gemiddelde vloerproductiviteit supermarkten). 
^ Berekening: £ 6.1 miljoen / £ 88.7 miljoen. 
' Berekening: 8.6%* 10.022 m-̂ . 
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M eerste levensbehoeften; inwoners moeten op acceptabele afstand van hun 
^ woonlocatie boodschappen in eerste levensbehoeften kunnen (blijven) doen. Met de 
§ realisering van een supermarkt in de wijk en het geringe verdringingseffect wat 
O 

" daardoor optreedt zal geen sprake zijn van duurzame ontwrichting op het niveau van 
kern of regio. 
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1 Contextanalyse 

1.1 Het initiatief 

De nieuwbouwwijk Ter Borch is een uitbreidingslocatie ten zuidwesten van de stad 
Groningen op het grondgebied van de gemeente TynaarIo (provincie Drenthe). De 
woonwijk is opgedeeld in drie gebieden: Tuinwijk, Waterwijk en Rietwijk. Tuinwijk is 
volledig afgerond, in Waterwijk is nog een enkele woning en kavel beschikbaar en 
Rietwijk is momenteel volop in ontwikkeling. 

Medio maart 2015 heeft de gemeenteraad van TynaarIo ingestemd met de 
ontwikkeling van supermarktaanbod in de nieuwbouwwijk. Het zal gaan om één 
supermarkt van maximaal 2.000 m^ wvo. Deze zal voornamelijk een functie gaan 
vervullen voor de nieuwbouwwijk Ter Borch en het aangrenzende Corpus Den Hoorn-
Zuid (gemeente Groningen). De locatie bevindt zich bij de entree naar de woonwijk, 
op de hoek van de Ter Borchlaan en Borchsingel. 

Figuur 1 Projectlocatie 

Bron: Heijmans Vastgoed 

Naast de supermarkt is een gezondheidscentrum gepland, die nu nog gehuisvest is in 
tijdelijk units. Op de kavel naast deze geplande voorzieningen is reeds een 
multifunctionele wijkaccommodatie gevestigd. Hierin zijn twee basisscholen, een 
gymnastieklokaal, een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang gehuisvest. Op 
deze manier zijn alle voorzieningen in wijk geclusterd. 

1.2 Omvang, samenstelling en ontwikkeling draagvlak (vraag) 

Het verzorgingsgebied van de supermarkt bestaat uit de v«jk Eelderwolde in de 
gemeente Tjmaarlo (met de buurten Eelderwolde en verspreide huizen Eelderwolde) 
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en de buurt Corpus Den Hoorn-Zuid in de gemeente Groningen. De nieuwbouwwijk 
Ter Borch is in de CBS-buurt 'verspreide huizen Eelderwolde' gelegen. 

Figuur 2 Verzorgingsgebied supermarkt Ter Borch 

Legenda 

Projectlocatie 

Verzorgingsgebied  

Gemeentegrens 

Bron: BRT achtergrondkaart; bewerking Bureau Stedelijke Planning 

Kenmerken bevolking 
ln het verzorgingsgebied woonden per 1 januari 2014 8.460 mensen. Ter Borch ligt in 
de CBS buurt 'verspreide huizen Eelderwolde'. Voordat Ter Borch gebouwd werd, 
woonden hier circa 250 mensen. Momenteel zijn circa 600 woningen gerealiseerd. 
Met een gemiddelde huishoudensgrootte van 3,3 bedraagt het aantal inwoner in Ter 
Borch circa 1.980. Het totaal aantal inwoners in de buurt 'verspreide huizen 
Eelderwolde' bedraagt nu circa 2.230, waardoor het totaal aantal inwoners van het 
verzorgingsgebied bijna 9.000 bedraagt. De demografische samenstelling Vidjkt op een 
aantal punten af van het Nederlands gemiddelde: 
Het verzorgingsgebied wordt gekenmerkt door enerzijds het grote aantal jonge 
gezinnen in Ter Borch en anderzijds het meer vergrijsde Corpus - Den Hoorn. 
Het gemiddelde inkomen ligt maar liefst 28% boven het landelijk gemiddelde. 
Het aandeel niet-westerse allochtonen is met 5% klein. 
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Tabel 1 Demografische kenmerken verzorgingsgebied supermarkt Ter Borch 

inw. 

2014 

% 

0-15 

% 

15-25 

% 

25-45 

% 

45-65 

% 
65i-

% Niet-

westerse 

aUocht 

Gem. 

hh-

grootte 

Gem. 

ink. per 

inw.* 

Verzorgingsgebied 8.925 21 9 23 29 18 5 2,3 28.700 

Corpus Den Hoorn-Zuid 6.450 16 10 21 2'3 J 2 27.900 

Eelderwolde 245 16 9 15 35 2 5 5 2.5 31.300 

Verspreide huizen 

Eelderwolde 2.230 '• 38 5 .J2 23 2 5 31.400 

Nederland 17 12 26 28 17 12 2,2 € 22.400 

Bron: CBS Statline 2014.' inkomen betreft 2013; " berekening Bureau StedeUjke Planning 

Woningbouwplannen en ontwikkeling draagvlak 
ln de nieuwbouwwijk Ter Borch worden circa 1.000 woningen gebouwd. In 2015 
waren er circa 600 gerealiseerd, waardoor er nog 400 op de stapel staan. Met een 
gemiddelde huishoudgrootte van 3,3 inwoners groeit het inwoneraantal nog met 
1.320 inwoners. Het totaal inwonersaantal ligt bij de afronding van de wijk op circa 
10.250. 

1.3 Detaühandelsstructuur (aanbod) 

Winkelstructuiu-
Inwoners van Ter Borch zijn voor het doen van een compleet pakket aan dagelijkse 
boodschappen (inclusief frequent benodigd niet-dagelijks aanbod) in de huidige 
situatie aangewezen op het Helperplein (inclusief de Verlengde Hereweg) in 
Groningen of op het centrum van Eelde. Voor een uitgebreid en gevarieerd aanbod 
aan niet-dagelijks (modisch en recreatief) aanbod vervult vooral het centrum van 
Groningen een belangrijke rol. De boodschappencentra liggen op ca. 5 kilometer 
afstand van de projectlocatie, de afstand tot de Grote Markt in het centrum van 
Groningen bedraagt zo'n 7,5 kilometer. 
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Figuur 3 Structuur dagelijkse winkelgebieden rondom projectlocatie Ter Borch 

Centrum Eelde 
5.000 m^ WVO 

Bron: Strucruurvisie detailhandel Groningen. 2011-2020 

Supermarktstructuur 
In het primaire verzorgingsgebied is nu nog sprake van een zeer lage 
supermarktdekking (aantal m^ wvo supermarkt per inwoner). Er is alleen een relatief 
kleine vestiging van Albert Heijn aan de Von Suttnerstraat in Corpus Den Hoorn-Zuid, 
met beperkte parkeergelegenheid. Deze supermarkt vervult primair een ftmctie voor 
de omliggende buurt, en is niet toegerust op een functie voor meer dan de vergeten 
boodschappen voor de inwoners van Corpus Den Hoorn-Zuid en Ter Borch. Inwoners 
van het verzorgingsgebied zijn hierdoor genoodzaakt over relatief grote afstand uit te 
wijken. Voor een grotere supermarkt (groter dan 1.500 m^ wvo) is het alternatief de 
Albert Heijn in Paterswolde die op circa vier kilometer afstand van de projectlocatie 
ligt. Deze supermarkt is eind 2014 vergroot van 1.333 m^ wvo naar 1.847 m^ wvo. Ook 
de Lidl in Eelde is sinds februari 2015 vergroot en vernieuwd. 

Voor de inwoners van Corpus Den Hoorn-Zuid zijn niet alleen de supermarkten in 
Eelde en Paterswolde een volwaardig alternatief maar ook (en vooral) de 
supermarkten op het Overwinningsplein, de Van Lenneplaan, De Merodelaan en het 
Helperplein. 

In genoemde winkelgebieden zijn Aldi, Lidl, Albert Heijn en Jumbo gevestigd. 
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Figuur 4 Supermarktstrucmur omgeving projectlocatie Ter Borch 

lumbo ' Overwinningsplein 
755 

Lidl - Van Lenneplaan 
790 m= 

Albert Heiin - Van Lenneplaan 
930 

Poiesz - Oe Savornin Lohmanlaan 
741 

Albert Heijn - B.S.F. Von Suttnerstraat 
780 

Albert Heijn - Helperplein 
.700 

De Pol 

^ \ 
Bron: Supermarktgids, juli 2015 

Tabel 2 Supermarktaanbod omgeving projectlocatie Ter Borch 
Woonplaats Formule Straat wvo 
Groningen Albert Heijn B.S.F. Von Suttnerstraat 1 780 
Groningen Jumbo Overwinningsplein 7 755 
Groningen Albert Heijn Van Lenneplaan 99 930 
Groningen Lidl Van Lenneplaan 113b 790 
Groningen ALDI-Markt De Merodelaan 2 600 
Paterswolde Albert Heijn Hoofdweg 202 1.847 
Groningen Albert Heijn Helperplein 4 1.700 
Groningen Poiesz De S. Lohmanlaan 88 741 
Eelde Lidl Hoofdweg 93 965 
Eelde Jumbo Stoffer Holtjerweg 1 914 
Totaal 10.022 

Bron: Supermarktgids. juli 2015 

Leegstand 
De detailhandelsleegstand in de gemeente TynaarIo bedroeg 6,2% in 2015. Tot 2010 is 
de leegstand in de gemeente sterk gedaald en daarna weer toegenomen. De leegstand 
was lager ten opzichte van het landehjk gemiddelde in 2015. Voor Groningen ligt dat 
anders: daar is sinds 2006 de leegstand altijd groter geweest dan het landelijke 
gemiddelde. In 2015 was de leegstand nagenoeg gelijk aan die van Nederland. 

< 

BUREAU 
STEDELIJKE 
PLANNING 

pagina 14 



Figuur 5 Leegstand van winkels 2005-2015 
12 

I J 

•Nederland 

•TynaarIo 

•Groningen 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Bron: PBL. 2015 

Supermarktontwikkelingen 
• Het centrumplan voor Eelde is eind 2013 door de Raad van State vernietigd. De 

gemeenteraad van Tjmaarlo staat positief tegenover de uitbreiding van Jumbo in 
Eelde door een deel van een voormalige autogarage in te richten als magazijn voor de 
supermarkt (juni 2015). Deze uitbreiding zal medio 2016 plaatsvinden, waardoor deze 
supermarkt dan in totaal 1.304 m^ wvo groot wordt. 

• De mogelijke supermarktontwikkeling in Groningen-Zuid, aan de overzijde van het 
Martini-ziekenhuis, aan de Van Swietenlaan is van de baan. Het betrof hier een 
initiatief van 3.500 m^, bestaande uit een f l i l l service supermarkt en een discounter 
(en evt. dagwinkels). De gemeente Groningen heeft medio oktober 2015 besloten om 
hieraan niet mee te werken, en in te zetten op versterking van de bestaande 
structuur, en geen nieuwe concentraties toe te voegen. 

• In mei 2014 is het Overwinningsplein in Groningen vernieuwd, met een vernieuwde 
inrichting van het openbaar gebied. Een halfjaar later, in december 2014, is het 
nieuws naar buiten gekomen dat eigenaar Urban Interest belendende percelen heeft 
aangekocht om een impuls te kunnen geven aan het winkelcentrum. De uitbreiding 
(en verplaatsing naar de overkant van de straat) van de supermarkt Jumbo is een van 
de onderdelen van het plan. De ontwikkeling past in het streven van de gemeente 
Groningen naar sterke wijkcentra. De kleine Aldi aan de achterzijde van het 
winkelcentrum (Flemingstraat, ca. 450 m^ wvo) die hier lang gevestigd was, is enige 
ti jd geleden gesloten. De door Jumbo achter te laten locatie blijft zijn bestemming 
behouden, en zal mogelijk worden ingevuld met een nieuwe supermarkt. De effecten 
van deze beoogde ontwikkeling op het initiatief in Ter Borch is overigens beperkt. 

1.4 Trends en ontwikkelingen 

• Supermarkten hebben zich onttrokken aan economische malaise. De supermarktbranche 
weet gestaag de omzet te verbeteren, ook in tijden van laagconjunctuur. In 2013 
behaalden supermarkten 27% meer omzet dan in 2005. De foodspeciaalzaken zetten 
daar in diezelfde periode een omzetverlies van zo'n 15% tegenover. Ruim 85% van de 
bestedingen in levensmiddelen in de detailhandel wordt inmiddels gedaan in 
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supermarkten. Bij elkaar was de supermarktbranche in 2014 goed voor 117.365 FTE 
en een omzet van ca. € 34,8 miljard (inclusief BTW). Dit komt neer op ruim een vijfde 
van de totale werkgelegenheid (23%) en ruim een derde van de totale omzet (35%) in 
de detailhandel. Door de forse concurrentie op prijs in de supermarktbranche staan 
de marges echter wel sterk onder druk. 

• Supermarkt versus versspedaalzaak: steeds meer supermarkten besteden aandacht aan 
hun versafdelingen, vanuit de optiek van verbetering van de winstmarge en vanwege 
de behoefte van de consument aan one-stop-shopping. Het gevolg hiervan is dat de 
versspeciaalzaken al jarenlang onder druk staan. Deze trend lijkt onomkeerbaar en 
treedt op los van de trend naar schaalvergroting van supermarkten. Alleen met een 
onderscheidend assortiment en onderscheidend serviceniveau, en op locaties dicht op 
succesvolle supermarkten hebben (vers)speciaalzaken nog toekomst. 

• Schaalvergroting. De gemiddelde winkelvloeroppervlakte van supermarkten in 
Nederland is de laatste jaren flink toegenomen, evenals de totale 
vidnkelvloeroppervlakte. De meeste f l i l l service supermarktformules hanteren nu een 
ondergrens van 1.200 tot 1.300 m^ wvo en beschouwen 1.500 tot 1.600 m^ wvo als een 
ideale maat. Ook onder de hard discounters (Aldi of Lidl) is schaalvergroting de norm. 
Een vrinkelvloeroppervlak van 1.000 m^ wordt door hard discount supermarkten als 
absolute ondergrens gezien. Een combinatie van een full service supermarkt en een 
hard discount supermarkt is een veelbeproefde en door consumenten sterk 
gewaardeerde mix. In Eelde zien we dat in de combinatie van Jumbo en Lidl. 

• Als een supermarkt solitair is gevestigd (los van een winkelgebied), helpt het om 
zoveel mogelijk wijkvoorzieningen te concentreren in of direct aanpalend aan het 
winkelcentrum. Dit zorgt voor extra aanloop en creëert het hart van de wijk. Denk aan 
sportvoorzieningen, zorg, cultuur, maatschappelijke voorzieningen, scholen en 
kinderopvang. In de planontwikkeling voor de voorzieningen in Ter Borch wordt 
hierin voorzien. 

• Intemet als aankoopkanaal: anders dan in de non-food speelt e-commerce nog een 
betrekkelijk geringe rol in de distributie van levensmiddelen. Naast bezorgservice 
ah.nl experimenteren een aantal supermarktketens (waaronder Albert Heijn en 
Jumbo) ook met zogenaamde pick-up points, stand-alone of als onderdeel van een 
reguliere supermarkt. Het omzetdeel in de foodsector dat voor rekening komt van e-
commerce is momenteel circa 1,5%. De algemene verwachting is dat dit percentage 
wel zal groeien, maar de komende jaren geen hoge vlucht zal nemen. 

1.5 Beleidsuitgangspunten 

Provinciaal Beleid 
De Provincie Drenthe streeft in haar geactualiseerde omgevingsvisie (2014) naar een 
concentratie van de detailhandel in de binnenstedelijke gebieden waarbij de 
bestaande structuur centraal staat. Door de ontwikkeling van nieuw 
winkelvloeroppervlakte te beperken en de bestaande (kansrijke) centra te versterken, 
blijft de markt voor detailhandelsvoorzieningen gezond en toekomstgericht. De 
provincie geeft aan dat ze daarover graag in gesprek gaan met de gemeenten. Alleen 
voor grootschalige ontvrikkelingen wordt specifiek regionale afstemming genoemd. 
In de bijbehorende provinciale verordening wordt allereerst de Ladder voor duurzame 
verstedelijking aangehaald. Daarnaast is nog eens specifiek is aangegeven dat een 
ruimtelijk plan niet in nieuwe locaties voor detailhandel voorziet, als deze ten koste 

< BUREAU > V V 

STEDELIJKE paginate • • • C > ^ 
PLANNING ^ 



gaan van het bestaande kemvdnkelgebied (lid 6). Bestuurlijk overleg speelt in de 
provincie Drenthe een belangrijke rol. 

Regio Groningen-Assen 
De regio Groningen-Assen heeft in 2013 haar regiovisie geactualiseerd. Speerpunten 
zijn het verder ontwikkelen van het economisch kerngebied, de inteme samenhang 
tussen steden en regio versterken en de kwaliteit van stad en lang behouden en 
versterken. Het verder ontwikkelen van het economisch kerngebied vraagt om het 
verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat, bedrijfsontwikkeling en -
vestiging, verbondenheid met andere regio's en het profileren van de regio als de 
attractieve stadsregio waarin het prettig werken en wonen is. Het detailhandels
aanbod speelt een belangrijke rol is het verder ontwikkelen van het economisch 
kerngebied en voor het goed functioneren en verder ontwikkelen van het 
zogenoemde 'daily urban system' (gebied waarin men zijn min of meer dagelijkse en 
reguliere activiteiten onderneemt). 

Gemeentelijk beleid 
Gemeente TynaarIo 
In de economische analyse geeft de gemeente TynaarIo aan dat distributieve 
berekeningen geen afdoende onderbouwing vormen om wel of geen winkelruimte 
toe te voegen. Ze zijn een onderdeel van de onderbouwing en de consument is het 
uitgangspunt. Deze moet op een aanvaardbare afstand geregelde aankopen kunnen 
doen. Het is uiteindelijk aan de beleidsmakers om op basis van ruimtelijk relevante 
criteria te bepalen welke winkelstructuur wenselijk is en dus niet ontwricht mag 
worden. Het bestemmingsplan wordt aangewezen als het meest krachtige instrument. 

In haar Kademota (2013) geeft de gemeente TynaarIo een ontwikkelrichting en 
gewenste effecten aan: 

1. Eventuele uitbreiding van detailhandelsruimte wordt zorgvuldig afgewogen. 
2. Zuidlaren en Eelde vervullen hun functie van (recreatieve) winkelkemen. In Vries en 

Paterswolde wordt verder ingezet op het doen van dagelijkse boodschappen. 
3. De openingstijden van vrinkels sluiten aan bij de wensen van de 

ondernemersverenigingen en vrinkeliers. 
4. De gemeente geeft helder aan waar ruimte is voor behoud, eventuele afname en 

versterking van winkelruimte. 

In de raadsvergadering van medio maart 2015 is besloten dat de gemeente TynaarIo 
de ontwikkeling van het centrumplan Eelde en de supermarktontwikkeling in Ter 
Borch loskoppelt, ook vanuit de wetenschap dat deze anders zijn beslag zal krijgen op 
het grondgebied van de gemeente Groningen. 

Gemeente Groningen 
Groningen zet in haar structuurvisie detailhandel 2011-2020 in op het verder 
clusteren van het boodschappenaanbod in levensvatbare winkelgebieden op vanuit het 
beoogde verzorgingsgebied goed bereikbare locaties. Zo kunnen de inwoners ook op 
termijn blijven beschikken over een attractief boodschappenaanbod op acceptabele 
afstand van de woning. Nieuwe solitaire supermarkten op locaties die niet direct een 
bijdrage leveren aan de consumentenverzorging worden niet toegestaan. 
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Relevante uitgangspunten voor de boodschappenstructuur zijn: 
Zoveel mogelijk keuzemogelijkheden voor de consument (in aard en formule). 
Dat zoveel mogelijk inwoners over minimaal één supermarkt op loop- of fietsafstand 
kunnen beschikken. 
In eerste instantie concentratie van boodschappenaanbod op wijkniveau. Als de 
sociale of ruimtelijk structuur het wenselijk maakt, kan ook ingestoken worden op 
buurtwinkelaanbod of sohtaire supermarkt. 

De gemeente geeft aan dat versterking van de boodschappenstructuur gewenst is op 
verschillende locaties in de stad. Voor Groningen Zuid word specifiek genoemd dat de 
haalbaarheid en wenselijkheid van de versterking van het boodschappenaanbod ik 
het gebied Hoomse Park/Piccardthofffer Borch onderzocht dient te worden. Ook 
wordt aangegeven dat de boodschappenfunctie van het Helperplein versterkt kan 
worden en herstmcturering van het plein wenselijk is. 
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2 Ontwikkelingsmogelijkheden dagelijkse detailhandel 

Er zijn in dit onderzoek verschillende methoden gehanteerd om een indicatie te 
krijgen van de ontwikkelingsmogelijkheden voor de dagelijkse detailhandel in het 
verzorgingsgebied: 

• een vergelijking van de winkeldichtheden en supermarktdekking (paragraaf 3.1); 
• een distributieplanologische berekening (paragraaf 3.2). 

Het hoofdstuk is afgesloten met de conclusies van deze analyses. 

2.1 Winkeldichtheden 

De supermarktdichtheid in het verzorgingsgebied van de geprojecteerde supermarkt 
is momenteel heel erg laag. Er is een supermarkt van 780 m^ wvo op het huidige 
inwoneraantal van circa 9.000; de supermarktdekking ligt daarmee op 0,09 m^ wvo 
per persoon. Door het compleet afwezig zijn van overige levensmiddelenzaken (en 
aanbod in de persoonlijke verzorging) ligt ook de winkeldichtheid van het dagelijkse 
aanbod op 0,09 m^ ŵ vo per inwoner. 

Met de geprojecteerde ontwikkeling wordt het supermarktaanbod vergroot tot 2.780 
m^ WVO (2.000 m^ van het initiatief en 780 m^ van de reeds gevestigde Albert Heijn) op 
circa 10.250 inwoners. Dit betekent een supermarktdekking van 0,27 m^ wvo per 
inwoner. Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde. In het geval van Ter Borch zal de 
supermarkt echter een veel zwaardere stempel zetten op de dagelijkse verzorging van 
de inwoners, door de afwezigheid van andere dagelijkse v/inkelvoorzieningen in het 
verzorgingsgebied. Het landelijk gemiddelde voor de dagelijkse sector ligt op 0,35 m^ 
per inwoner. In dat licht is een supermarktdichtheid van 0,27 m^ wvo per inwoner 
(gelijk aan de dichtheid voor de dagelijkse sector als geheel) op voorhand niet als 
bovenmatig te beoordelen. 

2.2 Distributieve berekening 

Door middel van een distributieve berekening kan een uitspraak gedaan over de 
ontwikkelingsmogelijkheden voor het geplande supermarktaanbod in het 
verzorgingsgebied, aan de hand van het geprojecteerde inwoneraantal en de te 
verwachten koopkrachtbindingen koopkrachttoevloeiing (tabel 3). Nadmkkelijk 
moet worden gesteld dat aan de uitkomsten van een distributieve berekening een 
indicatieve betekenis moet worden gehecht: is het geprojecteerde supermarktaanbod 
verantwoord in het licht van de verhoudingen tussen vraag en aanbod? 
Bij de distributieve berekening zijn de volgende kengetallen gehanteerd: 

• Een inwoneraantal van 10.250 in 2025, op basis van de benoemde uitgangspunten. 
• Gemiddelde besteding van € 2.600,- in de dagelijkse sector per hoofd van de bevolking 

per jaar (excl. BTW) op basis van kengetallen detailhandel.info (2014). Het aantal 
inwoners vermenigvuldigd met de gemiddelde besteding per inwoner resulteert per 
sector in een bestedingspotentieel. Dit is vervolgens verdisconteerd naar het 
gemiddeld hogere inkomen in het verzorgingsgebied ten opzichte van Nederland.® 

• ' Stelregel is een inkomenselasticiteit van 0,25 voor de dagelijkse sector. Het gemiddeld inkomen in het verzorgingsgebied 
ligt 28% hoger dan in Nederland. Het bestedingspotentieel wordt met 28% x 0,25 = 7% verhoogd. 
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• De koopkrachtbinding van 70% en een toevloeiing van 10% is gebaseerd op 
ervaringsgegevens van situaties elders, waar aan de rand van stedelijk gebied in een 
moderne dagelijkse voorziening wordt voorzien. Bij de vestiging van volwaardige ftiU 
service supermarkt is deze binding en toevloeiing in het verzorgingsgebied absoluut 
realistisch te noemen. Met deze binding en toevloeiing is ook in de toekomstige 
situatie sprake van een negatief saldo als het gaat om dagelijkse koopstromen: er 
vloeit immers meer dagelijkse koopkracht af (30%) dan er toevloeit (10%). 

• Een gemiddelde vlo erproductiviteit van € 7.659 per m^ wvo (bron: detailhandel.info) 
in de dagelijkse sector in 2014, wederom excl. BTW. Dit is berekend door de totale 
omzet in de dagelijkse sector in 2014 (€ 43.741 miljoen, excl. BTW) te delen door het 
totale aantal m^ wvo (5.711.000). 

• Een gevestigd supermarktaanbod van 780 m^ wvo, zijnde de Albert Heijn aan de Von 
Suttnerstraat in Corpus Den Hoorn-Zuid (Supermarktgids, jul i 2015). 

Tabel 3 Marktruimteberekening dagelijkse sector verzorgingsgebied projectlocatie 2025 
2025 

Inwoners (Corpus Den Hoorn-Zuid en Ter Borch) 10.250 
Bestedingen per hoofd in € € 2.600 
Bestedingspotentieel in € min € 27 
Bestedingspotentieel in € min, incl. inkomenscorrectie € 29 
Koopkrachtbinding 70% 
Gebonden bestedingen in € min € 20 
Koopkrachttoevloeiing 10% 
Omzet door toevloeiing in € min € 2 
Totale bestedingen in € min € 22 
Gem. vloerproductiviteit in € per m^ wvo € 7.659 
Gerealiseerde vloerproductiviteit € 28.434 
Haalbaar aanbod in m^ wvo 2.896 
Gevestigd dagelijks aanbod in m^ wvo 780 
Uitbreidingsruimte in m̂  wvo 2.116 

2.3 Conclusies 

• De huidige supermarktdekking in het verzorgingsgebied is buitengewoon laag, met 
als gevolg dat veel inwoners van het verzorgingsgebied in de huidige situatie 
uitvrijken naar supermarktaanbod elders, buiten het gebied. Ook is er geen ander, 
aanvullend dagelijks aanbod in het gebied (denk aan een bakker, slager, drogist e.d.). 

• Met de geprojecteerde supermarkt wordt de supermarktdekking hoger dan gemiddeld 
in Nederland, maar door het volledig ontbreken van aanvullend dagelijks aanbod is 
die dekking na realisering van de supermarkt niet als bovenmatig te beoordelen. 

• Uit de marktmimteberekening komt met voorzichtige parameters ten aanzien van de 
te realiseren binding en toevloeiing een indicatieve uitbreidingsmimte van 2.100 m^ 
WVO (bij 10.250 inwoners). Dat is beperkt meer dan het hier geprojecteerde aanbod 
van 2.000 m^ wvo. 
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3 Effectenstudie 

In het kader van een goede mimtelijke ordening is in aanvulling op de ladder voor 
duurzame verstedelijking tevens de vraag beantwoord wat de effecten zullen zijn op 
de bestaande winkelstmctuur en op het woon-, leef- en ondernemersklimaat in 
TynaarIo (specifiek Eelde en Paterswolde) en Groningen-Zuid. 

3.1 Economische en niimtehjke impuls 

De ontwikkeling van de nieuwe supermarkt in Ter Borch zal een substantiële 
economische impuls geven voor de plaats, onder te verdelen in: 

1. Tijdelijke effecten; 
2. Stmcturele effecten of maatschappelijke baten; 
3. Uitstralingseffecten. 

Ad 1. Tijdelijke effecten 
Gedurende de ontwikkeling ontstaat tijdelijke werkgelegenheid, vooral bij de 
bouwnijverheid. Maatgevend voor de bepaling van deze tijdelijke (project)effecten 
zijn de stichtings- en overige (inrichtings)kosten. Dit zijn zowel directe als indirecte 
arbeidsplaatsen (via de inschakeling van allerlei toeleverende bedrijven). 

Ad 2. Structurele effecten: werkgelegenheid 
Realisatie van het project brengt niet alleen een tijdelijk effect gedurende de 
realisatiefase, maar bovenal ook een stmctureel werkgelegenheidseffect.^ 
Het project levert een directe werkgelegenheid op van 60 arbeidsplaatsen'" en ook 
nog 13 indirecte (bij toeleverende bedrijven) werkgelegenheid'', totaal 73. De 
werkgelegenheidsvraag betreft hoofdzakelijk lager en middelbaar geschoold 
personeel. Bekend is dat lager opgeleiden veelal dicht bij hun woning werk 
vinden/hebben. Het gros van het werkgelegenheidseffect is dus toe te schrijven aan 
dit gebied. 

Ad 3. Uitstralingseffecten 
Naast de genoemde kwantitatieve economische effecten zal het project ook andere 
effecten hebben die lastig zijn te kwantificeren en moeilijk onder een noemer te 
vatten zijn. Dit zijn zogenaamde uitstralingseffecten. Relevant zijn onder meer: 

• Strucmurversterldng. Door te voorzien in goed geoutilleerd dagelijks winkelaanbod 
ontstaat een meer toekomstbestendige detailhandelsstmctuur, leidend tot een 
verhoogde binding van de consument aan het dagelijks benodigd aanbod in de eigen 
wijk. 

• Versterking vestigingsklimaat in het gebied. Een aantrekkelijk dagelijks 
voorzieningenaanbod draagt bij aan de versterking van het vestigingsklimaat voor 
bewoners en daarmee aan het concurrentieprofiel van de woonwdjk en de 
gemeente(n). Deze bijdrage is extra van belang, omdat er een groot aantal nieuwe 
woningen wordt gebouwd in het gebied. 

' Uitgaande van een toevoeging van 2.000 m^ wvo supermarkt, op basis van een gemiddelde vloerproductiviteit van 
€ 8.851 voor supermarkten (bron: detailhandel.info. 2014). 

Uitgaande van een omzet per fte in de supermarktsector van € 296.689 (bron: detailhandel.info. 2014). 
' ' Op basis van eerdere input-output analyses voor de sector is een multiplier van 1.22 gehanteerd, dat wil zeggen dat 
bovenop de directe werkgelegenheid nog een additionele 22% aan indirecte werkgelegenheid optreedt. 
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• Sociale functie voor buurt en wijk Dagelijkse winkelvoorzieningen en met name de 
supermarkt zijn bij uitstek plaatsen waar buurtbewoners elkaar spontaan ontmoeten. 
Door de combinatie met maatschappelijke voorzieningen wordt dit effect versterkt. 

De genoemde uitstralingseffecten zijn het grootst in de directe projectomgeving, 
maar stralen ook uit naar buiten dat gebied. 

3.2 Effecten op de bestaande structuur 

Behalve positieve economische en uitstraUngseffecten zijn er ook effecten in termen 
van de verdringing van omzet te verwachten. De uiteindelijke invulling van de 
nieuwe ontwikkeling (in termen van formule) is bepalend voor de mate van 
omzetverdringing. Hoe meer overlap met bestaand aanbod (in functie, branche, 
metrage, formule, prijsstelling en doelgroep), des te groter het verdringingseffect. 

In totaal wordt er 2.000 m^ wvo dagelijkse detailhandel in de vorm van een 
supermarkt toegevoegd. Op basis van landelijke gemiddelden verwachten we dat het 
additionele aanbod in Ter Borch indicatief € 17,7 miljoen'^ aan extra 
detailhandelsomzet genereert. Een deel van de nieuwe, additionele omzet van de 
nieuwe supermarkt in Ter Borch is te herleiden tot de nog groeiende lokale 
bevolking. Tussen nu en 2025 groeit het verzorgingsgebied nog met 1.250 inwoners. 
Dit betekent dat ca. 3,3 miljoen'-^ van de extra detailhandelsomzet voor rekening 
komt van deze bevolkingsgroei, en dus geen directe invloed heeft op de omliggende 
winkels. 

Met bovenstaande berekening blijft er afgerond 14,4 miljoen aan additionele 
dagelijkse detailhandelsomzet over. 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. 

Hierbij moet wel gezegd worden dat de genoemde supermarkten nu profiteren van 
het feit dat het ontbreekt aan volwaardig supermarktaanbod in het 
verzorgingsgebied. Feitelijk hebben deze supermarkten gedurende lange tijd extra 
omzet kunnen realiseren. 

In theorie kan de omzetderving voor de in het relevante gebied gevestigde v^nkeliers 
in de dagelijkse sector oplopen tot maximaal de helft'"* van de extra omzetclaim van 
de nieuwe supermarkt. Het theoretisch verdringingseffect bedraagt dan maximaal € 
7,2 miljoen.'^ Dit theoretische effect moet verdeeld worden over de supermarkten en 
de dagelijkse speciaalzaken in het gebied. Aannemelijk is het dat supermarkten 
hiervan 85% toucheren, gelijk aan het (landelijke) marktaandeel van supermarkten in 
de dagelijkse bestedingen. Dit komt neer op een bedrag van € 6,1 miljoen.'* 

Uitgaande van 2.000 m^ wvo supermarkt en een bijbehorende vloerproductiviteit van € 8.851 (kengetallen 
detailhandel.info. 2014) 

1.250 inwoners vermenigvuldigd met de bestedingen in de supermarkt per hoofd van £ 2.659 
" De andere helft is (versnipperd) afkomstig van (ver) buiten het verzorgingsgebied, van andere type aanbieders en 
kanalen, en ook van marktverruiming. 

Berekening: 0.5 * £ 14.4 miljoen. 
Berekening: 0.85 • € 7.2 miljoen. 
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Geprojecteerd op de omzetclaim van het totale relevante supermarktaanbod van circa 
€ 88,7 miljoen" is er in heel het relevante gebied sprake van een theoretisch 
verdringingseffect van maximaal 6,9%.'* In metertermen komt dat neer op een effect 
van 690 m^ wvo.' ' 

De mate van verdringing voor de individuele supermarkten in het relevante gebied 
hangt vooral af van: 
Overlap in formule en functie. Hoe meer gelijkenis met het format en hoe meer overlap 
in functie (metrage, formule, prijsstelling, doelgroep), hoe groter het effect. 
Verplaatsing en/of uitbreiding dan wel een nieuwe vestiging. In aansluiting hierop speelt 
mee of het een verplaatsing dan wel nieuwe vestiging betreft. Bij een verplaatsing is 
de additionele omzetclaim beperkter dan die van een nieuwe winkel. Immers, een 
groot deel van de omzet van de te verplaatsen winkel wordt meegenomen. In dit geval 
gaan we uit van de nieuw^estiging van een supermarkt. 
Nieuw potentieel. Indien de nieuwe ontvrikkeling plaatsvindt in een gebied dat als 
gevolg van een aanzienlijke woningbouwproductie aanzienlijk in aantal inwoners 
groeit, is het effect kleiner dan in een gebied waar de bevolking stabiel in omvang is. 
In Ter Borch is sprake van een groeiende bevolking, waardoor de effecten gedempt 
worden. 
Overlap in verzorgingsgebied en afstand tot het nieuwe winkelcentmm. Hoe groter de 
overlap, des te groter het effect De afstand (in autominuten) tussen het project en de 
betreffende winkelontwdkkeling is vaak maatgevend. Buiten de 10 autominuten is het 
effect verwaarloosbaar. Het betekent dat de effecten gevoeld zullen worden door 
Albert Heijn aan de Von Suttnerstraat en door de supermarkten elders in Groningen-
Zuid en in Eelde en Paterswolde. 
Het functioneren van het betreffende winkelcentrum. Naarmate het gevestigde aanbod 
beter functioneert, zal de relatieve verdringing minder sterk worden gevoeld. 
Aanbieders die al matig of slecht fimctioneren, lopen echter een groter gevaar 
onvoldoende perspectief te hebben, gesteld dat er sprake is van overlap in functie, 
verzorgingsgebied en formule. 

Wanneer we het bovenstaande projecteren op de situatie in het relevante gebied 
(Groningen-Zuid en Eelde en Paterswolde), komen we tot de conclusie dat het qua 
afstand aannemelijk is dat Albert Heijn aan de Von Suttnerstraat de meeste effecten 
zal ondervinden van de nieuwe ontwikkeling. Daarbij moet wel worden aangetekend 
dat deze in functie fors afwijkt van wat beoogd wordt in Ter Borch, respectievelijk 
buurtverzorgend en wijkverzorgend. Qua functie is er meer overlap met Albert Heijn 
in Paterswolde. Bovendien heeft deze supermarkt meer geprofiteerd van de groeiende 
bevolking in Ter Borch zelf 

Geen van beide supermarkten zal echter als direct gevolg van de komst van de 
supermarkt in Ter Borch de deuren moeten sluiten. Wel zal de supermarkt aan de 
Von Suttnerstraat zich meer in zijn oorspronkelijk beoogde, buurtverzorgende 
fiinctie gaan temgtrekken. 

" Berekening: 10.022 m^ wvo * £ 8.189 (gemiddelde vloerproductiviteit supermarkten). 
" Berekening: £ 6.1 miljoen / £ 88.7 miljoen. 
" Berekening: 6.9%* 10.022 m^. 
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3-3 Effecten op leegstand en woon-, leef- en ondernemersklimaat 

Leegstand 
Omdat de omzeteffecten van de voorgenomen ontwikkeling voor de kernen Eelde en 
Paterswolde beperkt zullen zijn, is ook het effect op de leegstand in dit gebied gering. 
Geen van de hier gevestigde supermarkten wordt door het initiatief in zijn 
bestaansrecht beperkt. Dit betekent dat er geen leegstand zal ontstaan als direct 
gevolg van de ontwikkeling in Ter Borch. Hetzelfde geldt voor Groningen-Zuid. Ook 
hier worden vemit de meeste supermarkten niet in hun perspectief geraakt door het 
initiatief in Ter Borch. Wel zal de supermarkt aan de Von Suttnerstraat zich meer in 
zijn oorspronkelijk beoogde, buurtverzorgende ftmctie gaan temgtrekken. 

Woon-, leef- en ondernemersklimaat 
Bij een zorgvuldige mimtelijke ordening hoort ook dat een plan niet leidt tot een 
zodanige overcapaciteit dat er via de weg van leegstand sprake is van een 
onaanvaardbare aantasting van het woon-, leef- en ondernemersklimaat. Met de 
realisering van een volwaardige supermarkt wordt de consument in Ter Borch en 
Corpus Den Hoom-Zuid beter bediend. Uit de distributieve analyse blijkt dat er zowel 
in kwahtatief als kwantitatief opzicht voldoende aanknopingspunten zijn een 
volwaardige supermarkt in de nieuwe woonvrijk te realiseren. Hiermee kan lokale 
koopkracht beter aan het aanbod in de eigen kern (woonwijk) worden gebonden en 
wordt onnodige boodschappenpendel (zoals nu nog het geval is) tegengegaan. 

Geen duindame ontwrichting 
Van een stmctuurverstorende werking of'duurzame ontwrichting' zal geen sprake 
zijn. Jurispmdentie wijst uit dat duurzame ontwrichting alleen relevant is bij de 
eerste levensbehoeften; inwoners moeten op acceptabele afstand van hun 
woonlocatie boodschappen in eerste levensbehoeften kunnen (blijven) doen. Met de 
realisering van de supermarkt op de locatie Ter Borch en het geringe 
verdringingseffect wat daardoor optreedt zal geen sprake zijn van duurzame 
ontwrichting op het niveau van kern of regio. 

3.4 Randvoorwaarden 
Bij het maximaliseren van de positieve effecten en het minimaliseren van de 
negatieve effecten dienen de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden in acht te 
worden genomen: 

• Als gezegd is schaalvergroting de norm in de supermarktbranche. In hoofdstuk 1 is 
aangegeven dat full service supermarkten een maat van zo'n 1.600 m^ wvo als ideale 
maat beschouwen voor een wijkverzorgende supermarkt. Het plan voorziet in een 
supermarkt van 2.000 m-̂ . Dit is ca. 25% groter dan wat als ideale maat wordt 
beschouwd. Het verdient aanbeveling de supermarkt niet de gelegenheid te geven 
groter te worden dan nu planologisch wordt mogelijk gemaakt om te voorkomen dat 
de supermarkt een sterk bovenlokale functie gaat vervullen. 

• Een laagdrempelige opzet van de supermarkt helpt ook bij het realiseren van een 
maximale binding van de inwoners aan het eigen supermarktaanbod. Daarbij hoort 
(onder meer) prima parkeermogelijkheden (voor auto's en fietsen), de combinatie met 
andere, maatschappelijke en wijkgerichte voorzieningen, een aantrekkelijke 
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M inrichting van de openbare mimte en ook qua architectuur een maat en schaal die 
^ past bij de beoogde functie. 
O 
O 
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Bijlage 1: Begrippenlijst 

Bedrij&vloeroppervlak (BVO) 
Het bedrijfsvloeroppervlak (BVO) is de totale vloeroppervlakte van een kantoor, 
venkel, bedrijf of voorziening met inbegrip van de daartoe behorende magazijnen en 
overige dienstmimten. 

Dagelijkse sector 
Winkels in Levensmiddelen en Persoonlijke Verzorging. Dit betreffen onder meer 
supermarkten, versspeciaalzaken, drogisterijen, parfumeries en apotheken. 

Distributieve berekening 
Een veelgebmikt rekeninstmment om het huidige fimctioneren en eventuele 
indicatieve uitbreidingsmimte voor detailhandel in de toekomst te kunnen duiden. In 
de distributieve berekening wordt het huidige gevestigde aanbod in een specifieke 
branche (bijvoorbeeld dagelijkse detailhandel) in een relevant gebied vergeleken met 
het landelijke gemiddelde. Daarbij wordt de gemiddelde vloerproductiviteit berekend 
van het in dit gebied gevestigde aanbod. Het verschil tussen de gerealiseerde 
vloerproductiviteit en de landelijke gemiddelde vloerproductiviteit bepaalt of de 
desbetreffende branche boven- of ondergemiddeld functioneert. Het verschil tussen 
de gerealiseerde en gemiddelde vloerproductiviteit kan worden opgevat als 
indicatieve uitbreidingsmimte, dan wel overaanbod. 

Koopkrachtafvloeiing 
Mate waarin inwoners van een bepaald gebied hun bestedingen verrichten bij 
gevestigde winkels buiten dat gebied. 

Koopkrachtbinding 
Mate waarin inwoners van een bepaald gebied hun bestedingen verrichten bij winkels 
die in dat gebied gevestigd zijn. 

Koopkrachttoevloeiing 
Mate waarin inwoners van buiten een bepaald gebied bestedingen verrichten bij 
winkels die in dat gebied gevestigd zijn. 

Koopstromen/Kooporiëntatie 

Koopkrachtbewegingen door binding, afvloeüng en toevloeiing van koopkracht. 

Leegstand 

Een unit/verkooppunt/pand met een commerciële bestemming, zonder dat daar een 
ftmctie is gevestigd. Een leegstaand pand kan in het verleden een vrinkel zijn geweest, 
maar ook een andere ftmctie hebben gehad (zoals bijvoorbeeld een ambacht, horeca 
of dienstverlening). Ook bij eventuele invulling van het pand kunnen naast een 
winkel ook andere functies gevestigd worden. 
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Niet-dagelijkse Sector (regulier) 
Winkels in Mode 8i Luxe, Vrije Tijd en Elektronica. Dit betreffen de branches 
warenhuizen, kleding & mode, schoenen 8Ï lederwaren, huishoudelijke 8r luxe 
artikelen, juwelier 8r optiek, antiek 8r kunst, sport 8? spel, hobby, media en bmin 8i 
witgoed. Deze branches treffen we gewoonlijk aan in de centrale en ondersteunende 
winkelgebieden. 

(extra) Omzetclaim 
De indicatieve omzet die (toekomstige) winkels genereren. 
Op basis van de omvang van het winkelaanbod, vermenigvuldigd met de gemiddelde 
vloerproductiviteit. 

Vloerproductiviteit 
De vloerproductiviteit (omzet (in €) per m^ wvo) is een veelgebmikt kengetal om het 
functioneren van een vrinkel inzichtelijk te maken. 

Verdringingseffect (%) 
Het deel van de extra omzetclaim dat ten koste gaat/zal gaan van de omzet van het 
bestaande winkelaanbod in het verzorgingsgebied. 

Winkelvloeroppervlak (WVO) 
Het winkelvloeroppervlak betreft het winkeloppervlak wat in gebmik is voor de 
directe verkoop van goederen. Het betreft het voor de klant toegankelijke 
verkoopmimte van de winkel, oftewel het totale bedrijfsvloeroppervlakte minus 
eventueel kantoor-, personeels- en magazijnmimte, toiletten etc. 

< BUREAU V 
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Kritische opmerkingen DPO april 16 
Supermarkt Ter Borch - gemeente TynaarIo 

H.C. Croon - aug 2016 

0. Oogmerk van dit document 
In dit document worden het uitgangspunt en de berekeningen van het DPO dat dient ter motivering 
van de vestiging van een supermarkt in de wijk Ter Borch gemeente TynaarIo, geanalyseerd. 

In het DPO worden de berekeningen gebaseerd op verzorgingsgebied Corpus den Hoorn-Zuid en 
Ter Borch, met een vermeend aantal inwoners van 10250. Aangetoond wordt dat door vestiging van 
een supermarkt in Ter Borch in dit verzorgingsgebied het becijferde overaanbod wvo fors zal 
toenemen. In het DPO is er sprake van een schijn-onderbouwing van de conclusie dat in Ter Borch 
een supermarkt van 2100 m^ zou mogen worden gevestigd. 

1. Aanleiding 
Ten behoeve van de projectontwikkeling supermarkt Ter Borch is een DPO opgesteld door Bureau 
Stedelijke Planning bv. Silodam IE, 1013 AL Amsterdam. De datering is 12 aprU 2016. 
Opdrachtgever is Ballast Nedam en Heijmans. 

Kenmerk is: Projectnummer: 2015.A.572 

Referentie: 2015. A. 572 Ballast Nedam, TynaarIo DPO en effecten Ter Borch 

Dit DPO is misleidend doordat het op handen zijnde ontwikkelingen niet verdisconteert en omdat 
zij nalaat wvo op korte afstand van het, door het DPO gekozen, verzorgingsgebied in de 
beschouwing te betrekken. Deze kritische analyse onderbouwt dit en toont aan dat de conclusie dat 
het wenselijk is een supermarkt van 2000 m^ in Ter Borch te vestigen niet gerechtvaardigd is. 

2. Samenvatting 
Herziene kerncijfers: 

Overschot v̂ rvo dagelijkse sector in Corpus den Hoorn-Zuid + Ter Borch zonder supermarkt 
Ter Borch: 81 m̂  

verdringing 1400 m̂  

Deze kritische beschouwing wijkt op de volgende punten af van het DPO. 

1. Terecht richt het DPO zich op de nabije toekomst, na 2020. Zij doet dat echter selectief. Waar de 
vestiging van supermarkt Ter Borch wordt ondersteund gebmikt zij cijfers die in de toekomst 
gelden (concreet: de groei van de bevolking in Ter Borch). Waar de gewenste ontwikkeling wordt 
ondergraven (ontwikkehngen op het naburige Overwinningsplein) worden die gegevens wel 
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genoemd maar niet kwantitatief verdisconteerd. Deze kritische beschouwing gebmikt beide 
gegevens. 

2. Bij distributieberekeningen gaat het DPO alleen uit van reeds gevestigde of nog te vestigen 
supermarkt wvo in het door de projectontwikkelaar gekozen verzorgingsgebied. Dat is niet 
terecht. Een bewoonster van Hoornse Meer doet haar inkopen niet daar waar de projectontwikkelaar 
haar graag ziet verschijnen. Zij gaat uit van haar eigen situatie. Conaeet betekent dit dat zij haar 
inkopen bij voorkeur zal doen bij dichtst bij zijnde supermarkten (Overwinningsplein en van 
Lenneplaan) en niet in Ter Borch. Supermarkt wvo dicht bij het verzorgingsgebied dient dus in de 
berekeningen te worden verdisconteerd. 

3. Het genoemde DPO noemt twee verzorgingsgebieden. In de inleiding wordt gesteld dat het gaat 
om het verzorgingsgebied Hoornse Park, Piccardthof en Ter Borch (met 5300 inwoners na 2020) 
waarmee de indmk ontstaat dat het gaat om een realistisch verzorgingsgebied. De uitwerking büjkt 
betrekking te hebben op het veel grotere, maar irreaüstische verzorgingsgebied Corpus den Hoorn-
Zuid en Ter Borch/Eelderwolde met 9795 inwoners na 2020 (bron CBS over 2015 + groei Ter 
Borch). (Het DPO noemt 10250). Analyse van de gegevens over Corpus den Hoom-Zuid en Ter 
Borch toont aan dat vestiging van een supermarkt in Ter Borch in dit gebied een groot overaanbod 
aan wvo doet ontstaan. 

4. Het DPO rekent met een koopkrachtbinding van 70%. Volgens kenners is dit voor een buitenwijk 
van een stad te hoog. Deze waarde zou lager moeten worden genomen, wat in deze kritische 
beschouwing nog niet is gebeurd. Gebeurt dit wel, dan wordt het aangetoond overschot wvo groter. 

5. In het DPO wordt een schatting gemaakt van de omzetderving voor supermarkten in de buurt. 
Het DPO komt uit op € 6,1 miljoen overeenkomend met een wvo van 690 m .̂ De herziene bereke
ning geeft een schatting voor de omzetderving van € 11,5 miljoen wat overeenkomt met een wvo 
van ca. 1400 m^ 

3. De ladder voor duurzame verstedelijking 
Citaat uit het DPO pag's 4 en 5: 

Ladder voor duurzame verstedelijking 

De 'ladder voor duurzame verstedelijking'(gebaseerd op de SER-ladder voor 
bedrijventerreinen) deed zijn intrede in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
(SVIR) en is via artikel 3.1.6 lid 2 vastgelegd als procesvereiste in het Besluit 
ruimtelijke ordening (Bro). Het Bro bepaalt dat voor alle ruimtelijke plannen, 
waaronder bestemmingsplannen, de treden van de ladder moeten worden doorlopen. 

Het doel van de ladder is een zorgvuldige ruimtelijke ordening, in termen van optimale 
benutting van de ruimte in het stedelijk gebied. Met de ladder wordt een zorgvuldige 
afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele 
besluiten nagestreefd. 

De ladder kent het volgende afwegingskader: 
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l.Iser een actuele regionale behoefte aan deze nieuwe ontwikkeling (bedrijven, 
kantoren, woningen en andere stedelijke ontwikkelingen)? Indien dat niet het geval is 
stopt de planprocedure. Is er wel sprake van een regionale behoefte, dan volgt trede 2 
van het afwegingskader. 

2. Is (een deel van) de regionale behoefte op te vangen binnen het bestaand stedelijk 
gebied binnen de regio, door de transformatie of herstructurering hiervan? Zo ja, dan 
wordt het initiatief daar in beginsel gerealiseerd. Indien herstructurering of 
transformatie van bestaand stedelijk gebied onvoldoende mogelijkheden biedt om aan 
de regionale, intergemeentelijke vraag te voldoen, volgt trede 3. 

3. Indien nieuwbouw echt noodzakelijk is, dient een locatie buiten bestaand stedelijk 
gebied gezocht te worden die multimodaal ontsloten is of kan worden voor het 
opvangen van die behoefte. 

Het DPO volgt een redenering en een numerieke uitwerking die naar de conclusie leiden dat aan de 
eisen van trede 1 van de ladder zou zijn voldaan. Daarmee komt in het DPO trede 2 aan de orde. In 
dit DPO lijkt de realisatiemogeUjkheid door herstmcturermg in de wijk Ter Borch door nieuwbouw 
en verandering van het bestemmingsplan als uitgangspunt te zijn genomen, waardoor in het DPO 
trede 3 buiten beschouwing is gelaten. Let men op de belasting voor de buurt en neemt men de 
opmerking in de eisen voor trede 2 "indien nieuwbouw noodzakelijk is" letterlijk, dan is trede 3 het 
vervolg. Trede 3 biedt sowieso een alternatief om aan bezwaren die aan trede 2 kleven, te 
ontkomen, met name omdat in het te ontwikkelen bedrijvengebied ten noorden van Ter Borch een 
grote supermarkt met een daarbij passend verzorgingsgebied gereahseerd zou kunnen worden. 

De eerste vraag die we moeten stellen is of aan trede 1 is voldaan, met in acht neming van verdere 
wettelijke vereisten. 

De volgende passage uit het DPO is dan van belang: 

Door de (tussen)uitspraak van de Raad van State inzake het centrumplan Emmeloord 
van 5 december 2012 (nn 201200385/1/R2) wordt voorts ook nog eens benadrukt dat 
bij een zorgvuldige ruimtelijke ordening ook hoort dat een plan niet leidt tot een 
zodanige overcapaciteit dat er via de weg van leegstand sprake is van een aantasting 
van het woon-, leef- en ondernemersklimaat. Om deze reden wordt in deze rapportage 
ook aandacht besteed aan de vraag of dat in de onderhavige situatie mogelijk het geval 
is. 

In de samenvatting m het DPO staat: 

Deze supermarkt zal een functie gaan vervullen voor het gebied Hoornse Park, 
Piccardthof en Ter Borch, de reeds gerealiseerde c.q. in ontwikkeling zijnde 
uitbreidingslocatie aan de zuidwestzijde van de stad Groningen. De beoogde locatie 
van het nieuwe centrum ligt op het grondgebied van de gemeente TynaarIo (provincie 
Drenthe) en zal ook de inwoners van het Tynaarlose deel van de uitbreidingslocatie 
bedienen. 

Hier worden in het DPO alleen de buurten Hoornse Park, Piccardthof en Ter Borch/Eelderwolde 
genoemd. Verderop in het rapport wordt Hoornse Park en P/ccardthof stilzwijgend vervangen 
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door Corpus den Hoorn-Zuid. Met deze omschakeling levert de berekening van het aantal bediende 
inwoners een uitkomst die de vestiging van een supermarkt in Ter Borch onderbouwt. In sectie 4 zal 
worden aangetoond dat een gegeven, waarop in dit DPO wel wordt gewezen, maar dat niet 
kwantitatief wordt verdisconteerd, er toe leidt dat onderbouwing van de wenseüjkheid van een 
supermarkt met een v̂ rvo van 2100 m̂  in Ter Borch een onjuiste voorstelling van zaken is. Daarmee 
is aan trede 1 niet voldaan en ontbreekt een wettelijke basis voor het vestigen van een 
supermarkt ter grootte van 2000 in Ter Borch. 

4. Het verzorgingsgebied 
Het DPO richt zich, terecht, op de situatie die zich in de nabije toekomst, in concreto vanaf 2020, 
zal voordoen. Dat heeft wel als consequentie dat men die situatie in zijn totaliteit dient mee te 
nemen. 

Op het Overwinningsplein zijn enkele belangrijke mutaties op handen: 

1. Urban Interest BV is bezig met de reaUsering van een grote supermarkt (2500 m̂  v̂ rvo en 
parkeergarage) ten behoeve van Jumbo aan de zuidzijde van het Overwinningsplein mclusief een 
gebied aan de Henri Dunantlaan/Flemingstraat/Jennerstraat. De oude Jumbo vestigkig met een wvo 
van 755 m̂  aan de noord zijde komt daarmee leeg te staan. Het is denkbaar dat in dat pand een Aldi 
of Lidl zal worden gevestigd (zoals ook door het DPO zelf onderkend). 

Citaat uit het DPO: 

In mei 2014 is het Overwinningsplein in Groningen vernieuwd, met een vernieuwde 
inrichting van het openbaar gebied. Een halfjaar later, in december 2014, is het nieuws 
naar buiten gekomen dat eigenaar Urban Interest belendende percelen heeft 
aangekocht om een impuls te kunnen geven aan het winkelcentrum. De uitbreiding (en 
verplaatsing naar de overkant van de straat) van de supermarkt Jumbo is een van de 
onderdelen van het plan. De ontwikkeling past in het streven van de gemeente 
Groningen naar sterke wijkcentra. De kleine Aldi aan de achterzijde van het 
winkelcentrum (Flemingstraat, ca. 450 m2 wvo) die hier lang gevestigd was, is enige 
tijd geleden gesloten. De door Jumbo achter te laten locatie blijft zijn bestemming 
behouden, en zal mogelijk worden ingevuld met een nieuwe supermarkt. De effecten van 
deze beoogde ontwikkeling op het initiatiefin Ter Borch is overigens beperkt. 

De laatste zin van dit citaat moet luiden: "De effecten van deze beoogde ontwikkeling op het 
initiatiefin Ter Borch is doorslaggevend". 

De gemeente Groningen geeft als informatie dat de aanvraag om een omgevingsvergunning 
voor deze uitbreiding enige keren door Urban Interest zelf is opgehouden, maar dat de 
gemeente klaar staat om de omgevingsvergunning af te geven. Ook alle betreffende panden 
zijn door Urban Interest aangekocht dan wel vrij van huur gemaakt. Op de site 
http://www.urbaninterest.nL/overwinningsplein-groningen kunnen deze plannen worden 
geverifieerd. Zoals eerder opgemerkt is dit gegeven in het DPO niet kwantitatief meegenomen 
maar het heeft een enorme invloed op de eindconclusie. 

2. AH van Lenneplaan vergroot op korte termijn haar wvo met ca. 225 m^ naar 1155 ml 
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De weg-afstand tussen Jumbo Overwinningsplein en entreegebied Ter Borch is 3,2 km. Het midden 
van de verbinding tussen beide supermarkten ligt ter hoogte van de vestiging van het Openbaar 
Ministerie, Paterswoldseweg 814. Inwoners van Hoornse Meer en autoverkeer uit Hoomse Park 
bevinden zich op een kortere wegafstand van het Overwüiningsplein en de van Lenneplaan dan van 
Ter Borch. Waar het DPO deze buurten tot het verzorgingsgebied van een supermarkt in Ter Borch 
rekent, dient zij dus deze winkelgebieden mee te verdisconteren. 

Tabel 1 geeft een overzicht van wegafstanden van Hoornse Meer en Hoornse Park tot de 
winkelgebieden Overwinningsplein, van Lenneplaan en beoogd Ter Borch. 

Tabel 1: afstanden Hoornse Meer en Hoornse Park tot winkelgebieden 

Woongebied afstand Overwinningsplein afstand van Lenneplaan afstand Ter Borch 

Hoornse Meer 1,1km 1,4 km 2,8 km 
Hoornse Park 

per auto 
1,8 km 2,5 km 2,4 km 

Hoornse Park 
per fiets 

1,8 km 2,5 km 1,4 km 

Hiemit komt overduideUjk naar voren dat de gehele buurt Hoornse Meer dichter bij zowel het 
Overwinningsplein als de van Lenneplaan ligt. Het Hoornse Park heeft alleen voor fietsverkeer 
qua afstand voordeel bij een supermarkt in Ter Borch. Autoverkeer uit Hoomse Park moet via de 
von Suttnerstraat en de rotonde van Swietenlaan en is daardoor dichter gelegen bij het 
Overwinningsplein. Bovendien bUjft AH von Suttnerstraat nog ter beschikking van Hoornse Park. 
De van Lenneplaan biedt een AH van 930 m^ en een Lidl van 790 m^ samen 1720 ml AH van 
Lenneplaan is aan het uitbreiden met ca 225 m̂  zodat dit wvo gaat naar 1945 m .̂ 

Conclusie: verzorgingsgebied Corpus den Hoom-Zuid + Ter Borch, dat in het DPO wordt 
gehanteerd bij haar berekeningen, heeft veel meer aanbod wvo dan de berekeningen van het DPO 
laten zien. 

Tabel 2: Inwoner aantallen 2015 (bron CBS): 

buurt inwoner aantal 

Hoornse Meer 4480 heeft veel meer aanbod wvo 

van Swieten 15 heeft meer aanbod wvo 
Hoornse Park 710 heeft meer aanbod wvo 

Piccardthof 1275 
Eelderwolde 265 

Ter Borch 1800 

Groei Ter Borch tot 2020 1250 

Totaal 9795 
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Het aantal inwoners in het gekozen verzorgingsgebied wordt dus 9795 (na 2020) 

Tabel 3 laat op realistische wijze zien hoe het gesteld is met het winkelaanbod. 

Tïibel 3 Marktruimteberekening dageUjkse sector verzorgingsgebied projectlocatie 2020 

2020 

Inwoners (Corpus den Hoorn-Zuid en Ter Borch/Eelderwolde) 9795 

Bestedingen per hoofd in € € 2.600 

Bestedmgspotentieel in € min 9795 x € 2600 €25,5 

Bestedingspotentieel in € min, incl. inkomenscorrectie van 7% (zie DPO) €27,2 

Koopkrachtbinding *) 70% 

Gebonden bestedingen in € min €19,1 

Koopkrachttoevloeiing 10% 

Omzet door toevloeiing in € min €1,9 

Totale bestedingen in € min €21 

Gem. vloerproductiviteit dagehjkse sector in € per m^ wvo ex BTW € 7.659 

Haalbaar aanbod dagelijkse sector in m^ wvo 2742 

Jumbo Overwinningsplein in m^ wvo 2500 of 755 groot klein 

AH von Suttnerstraat 780 m^ 780 780 

WVO Overwinningsplein 2500 of 755 naar rato van 4500 inwoners toe te kennen 
aan verzorgingsgebied 

1149 347 

WVO van Lenneplaan 1945 m'̂  naar rato van 4500 inwoners toe te kennen 894 894 

Beschikbare ruimte wvo dagelijkse sector Ter Borch in wvo -81 +721 

*) dit percentage wordt voor een buitenwijk door experts te hoog gevonden. 

Zonder een supermarkt in Ter Borch is er met de uitbreiding van Jumbo Overwinningsplein in dit 
verzorgingsgebied een overschot aan ruimte wvo van 81 m .̂ Zou Jumbo Overwinningsplein niet 
uitbreiden dan zou er een marktmimte in de dageUjkse sector zijn van 721 m .̂ Een eventuele 
vestiging van 2000 m̂  wvo in Ter Borch heeft dus geen nut. 
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5. Huidige situatie 
Gesteld wordt dat bewoners in de huidige situatie voor het doen van een compleet pakket aan 
boodschappen zijn aangewezen op het Helperplein gecombineerd met de Verlengde Hereweg, een 
rij-afstand van 5 km. Als alternatief wordt opgegeven Paterswolde met een afstand van 4 km. 

Een compleet pakket boodschappen in de huidige situatie kan worden gedaan aan het 
Overwinningsplein op een afstand groter dan 3 km voor de wijk Ter Borch, maar een kortere 
afstand voor het grootste deel van Piccardthof en zeker voor Hoornse Park en Hoornse Meer. De 
winkels aan de van Lenneplaan worden hier zelfs niet genoemd, terwijl ze een aanzienlijk aanbod 
leveren. Dat blijft in de toekomst, als Jumbo Overwmningsplein is uitgebreid, ook zo. Het 
genoemde alternatief van Paterswolde voorziet niet in een volledig pakket aan behoeften. In 
Paterswolde is een supermarkt, een slager, een groenteboer, een kledingwinkel, een drankwinkel, 
een bloemenzaak, een woninginrichter en een drogist. Voor verdere boodschappen moet men 
richting Eelde waar verspreid meerdere winkels liggen, waaronder een bakker, een drogist en een 
apotheek, met een rij-afstand vanaf Ter Borch van 5 tot 6 km. De supermarkt in Paterswolde ügt op 
4,5 km van de hoofd-entree van Ter Borch. Waterwijk (zuidelijke buurt van Ter Borch) ligt op 
kortere afstand van Paterswolde. 

6. Werkgelegenheid 
De geplande supermarkt biedt inclusief toelevering werkgelegenheid aan 73 medewerkers. De 
aankopen in de nieuwe supermarkt gaan ten koste van aankopen in andere supermarkten. Daar zal 
dus werkgelegenheid verdwijnen. Voor zover er extra werkgelegenheid zal ontstaan is dat te danken 
aan groei in Ter Borch en een vermindering van efficiency. 

7. Verdringing 
Citaat uit het DPO pag 8: 

In theorie kan de omzetderving voor de in het relevante gebied gevestigde winkeliers in 
de dagelijkse sector oplopen tot maximaal de helft* van de extra omzetclaim van de 
nieuwe supermarkt. Het theoretisch verdringingseffect bedraagt dan maximaal € 7,2 
miljoen. 

De onderbouwing voor deze 50% ontbreekt en dit percentage üjkt ook onwaarschijnlijk laag. Voor 
zover nu boodschappen buiten het verzorgingsgebied worden gedaan zal dat, misschien in iets 
mindere mate, ook na de vestiging van de nieuwe supermarkt gebeuren. Het DPO geeft op pag 20 
wel relevante cijfers: 

De koopkrachtbinding van 70% en een toevloeiing van 10% is gebaseerd op ervarings
gegevens van situaties elders, waar aan de rand van stedelijk gebied in een moderne 
dagelijkse voorziening wordt voorzien. Bij de vestiging van volwaardige full service 
supermarkt is deze binding en toevloeiing in het verzorgingsgebied absoluut realistisch 
te noemen. Met deze binding en toevloeiing is ook in de toekomstige situatie sprake van 
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een negatief saldo als het gaat om dagelijkse koopstromen: er vloeit immers meer 
dagelijkse koopkracht af (30%) dan er toevloeit (10%). 

Het verschil tussen afvloeüng en toevloeiing wordt hier door het DPO dus op 20% gesteld zodat de 
omzetderving voor de in het relevante gebied gevestigde winkeüers op 80% moet worden gesteld. 
Daarmee wordt de gederfde omzet € 11,52 miljoen op een totaal van € 88,7 miljoen wat neerkomt 
op een derving van 13%. De statistische cijfers die het DPO hanteert hebben betrekking op de 
omzet van supermarkten. Het is dan ook niet terecht om daarvan 15% toe te schrijven aan 
voedingsspeciaalzaken. Dat is in de statistische cijfers al gebeurd. 

De berekende omzetderving van € 11,52 miljoen komt overeen met een wvo van 11520/8,189 = 
1406 m^ WVO waar het DPO komt op 690 m l 

8. Winkeldichtheden 
In het DPO staat op pag 19: 

Met de geprojecteerde ontwikkeling wordt het supermarktaanbod vergroot tot 2.780 m2 
wvo (2.000 m 2 van het initiatief en 780 m 2 van de reeds gevestigde Albert Heijn) op 
circa 10.250 inwoners. Dit betekent een supermarktdekking van 0,27 m2 wvo per 
inwoner. Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde. In het geval van Ter Borch zal de 
supermarkt echter een veel zwaardere stempel zetten op de dagelijkse verzorging van de 
inwoners, door de afwezigheid van andere dagelijkse winkelvoorzieningen in het 
verzorgingsgebied. Het landelijk gemiddelde voor de dagelijkse sector ligt op 0,35 m2 
per inwoner In dat licht is een supermarktdichtheid van 0,27 m2 wvo per inwoner 
(gelijk aan de dichtheid voor de dagelijkse sector als geheel) op voorhand niet als 
bovenmatig te beoordelen. 

In deze passage wordt het gehele gebied van Corpus den Hoorn-Zuid en Ter Borch/Eelderwolde 
onder de loep genomen. Uitgangspunt van het DPO is dus 10250 inwoners. (CBS gegevens 2015 + 
groei Ter Borch voor de betrokken buurten leveren een inwoneraantal van 9795). 

Bij het supermarkt-aanbod worden de uit te breiden Jumbo Overwinningsplein (2500 m )̂ en de 
supermarkten aan de van Lenneplaan (ca. 1945 m'̂ ) weggelaten. Deze wvo staat blijkens de 
afstandentabel 1 volledig ter beschikking van Hoornse Meer en deels van Hoornse Park. Het aantal 
inwoners van Hoornse Meer is 4480, van Hoornse Park 710. Naar rato van het aantal inwoners 
rekenen we deze wvo toe aan het verzorgingsgebied Corpus den Hoorn-Zuid + Ter Borch: 
beschikbaar komend wvo ten dienste van Corpus den Hoorn-Zuid en Ter Borch: 4500/9795 x 
(2500+1945)Ri2042 m l 

supermarkt Ter Borch 2.000 m^ 

nieuwe Jumbo en van Lenneplaan 2.042 m"̂  

AH von Suttnerstraat 780 m^ 

Totaal 4.822 m' 
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Voor de 9795 inwoners van Corpus den Hoorn-Zuid + Ter Borch/Eelderwolde komt het wvo 
supermarkt per inwoner op 0,49 m /̂inwoner. Dat is het dubbele van het landelijk gemiddelde van 
0,24 m /̂inwoner. Dit wijst er op dat met de vestiging van een supermarkt in Ter Borch van 
2000 m̂  in dit verzorgingsgebied een beschikbaar vwo supermarkt zal ontstaan dat het 
dubbele is van wat een goede winkelvoorziening dageUjkse sector vereist. 

9. Distributieve berekening 
Het DPO maakt op pag. 20 in tabel 3 een distributieve berekening om de nog beschikbare mimte 
aan wvo in de dagehjkse sector voor het verzorgingsgebied Corpus den Hoorn-Zuid + Ter Borch te 
schatten. De herziene berekening is reeds in tabel 3, sectie 4 hierboven getoond. 

Het overschot wvo dagelijkse sector in het beoogde verzorgingsgebied is dus 81 m .̂ Daarbij zijn 
andere winkels in de dagehjkse sector (bakker, slager, kaaswinkel comestibles) niet meegerekend. 
Met de vestiging van een supermarkt in Ter Borch van 2000 m^ ontstaat in dit verzorgingsgebied 
dus een overschot van 2080 ml Ook hier heeft bestellen via internet een versterkende invloed. 

10. Conclusie 
Het m het DPO gehanteerde verzorgingsgebied van Corpus den Hoorn-Zuid en 
Ter Borch/Eelderwolde heeft zonder de vestiging van een supermarkt in Ter Borch reeds een 
overschot aan wvo van 81 m^ in de dagehjkse sector. De vestiging van een supermarkt in Ter Borch 
ter grootte van 2000 m̂  kan dan ook niet met de aangevoerde argumenten overeind worden 
gehouden. Daarmee is er geen wettehjke basis gelegd voor de beoogde vestiging en dus voor het 
besluit van de gemeente TynaarIo. 
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