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Bedrijvenvereniging WEST werkt op de bedrijventerreinen Corpus den Hoorn, Kranenburg, Martini Trade Park, Westpoort, Peizerweg, Hoendiep, Friese Straatweg, Zernike Campus 
en Healthy Ageing Campus. 
 
Daarnaast zijn winkeliersverenigingen Helpman, Overwinningsplein, Hoogkerk, Woonboulevard, Vinkhuizen, Paddepoel, Selwerd en Reitdiephaven aangesloten. 
 
WEST houdt zich namens de bedrijven in Groningen West bezig met zaken die zich afspelen rondom de economische agenda van Groningen en heeft bijzondere aandacht voor de 
thema’s schoon, heel, veilig, duurzaamheid en bereikbaarheid. 

Gemeente Tynaarlo 
t.a.v. College van Burgemeester en Wethouders en  
         leden van de Gemeenteraad 
Kornoeljeplein 1 
9481 AW  VRIES 
 
 
Groningen, 21 november 2017 
 
 
Betreft: voornemen tot grootschalige winkelvoorziening wijk Ter Borch 
 
 
Geacht College, Geachte leden van de Gemeenteraad, 
 
Hierbij ontvangt u de zienswijze van Bedrijvenvereniging WEST van de gemeente Groningen naar aanleiding van 
de recente publicaties over de vestiging van een forse supermarkt in de wijk Ter Borch in Eelderwolde, gemeente 
Tynaarlo. 
 
Bedrijvenvereniging WEST is de bedrijvenvereniging die de belangen behartigt van de bedrijven die gevestigd zijn 
op de bedrijventerreinen en de winkelcentra aan de westkant van de stad Groningen. Bij de vereniging zijn circa 400 
bedrijven aangesloten waaronder ondernemers en de winkeliersverenigingen aan het Overwinningsplein, de Van 
Lenneplaan, Helpman en Hoogkerk. 
 
Het is ondernemers bekend dat er in de wijk Ter Borch een voorziening getroffen wordt voor de bewoners van 
Eelderwolde. Uit de berichten uit de pers vernemen wij nu dat u voornemens bent om te besluiten tot een 
grootschalige winkelvoorziening in de vorm van een aanzienlijke supermarkt. 
 
Groningen kent een fijnmazig net van detailhandelsvoorzieningen dat erop geënt is om de leefbaarheid en 
zelfvoorzienendheid in de wijken te garanderen. Gezamenlijk met de Groninger City Club wordt gewerkt aan de 
vertaling van de landelijke Retailagenda naar een stedelijke versie: de Groninger Retailagenda. Eén van de 
aanbevelingen van deze agenda is om zorgvuldig om te gaan met de detailhandelstructuur in de gemeente Groningen 
en de aanpalende gemeentes en behoudend te zijn in het toevoegen van detailhandelsmeters op nieuwe locaties. Dit 
met het oog op behoud van de kracht van de bestaande fijnmazige structuur en investeringen van zittende 
ondernemers, niet alleen in Tynaarlo maar ook van de ondernemers aan de Groningse zijde. Niet voor niets heeft de 
gemeente Groningen de afgelopen jaren geen toestemming verleend aan supermarktinitiatieven aan de zuidkant van 
de stad buiten de bestaande structuur.  
 
Namens de ondernemers aan de zuidkant van de Stad Groningen maakt Bedrijvenvereniging WEST bezwaar tegen 
de huidige besluitvormingsprocedure, waarbij u naast de belangen van detailhandelsondernemingen in de gemeente 
Tynaarlo ook de belangen van ondernemers binnen een straal van 5 tot 7 km dient te wegen. Voor zover wij na 
hebben kunnen gaan, zijn de ondernemers uit Groningen niet geïnformeerd en onvoldoende gehoord.  
 
 



	 	 	 	

Bedrijvenvereniging WEST vraagt u besluitvorming aan te houden totdat er duidelijkheid is over de mate waarin de 
vestiging van een supermarkt in de wijk Ter Borch de detailhandelsstructuur in Groningen Zuid verstoort. Voor de 
goede orde zal Bedrijvenvereniging WEST dit onderwerp ook agenderen bij de gemeente Groningen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens het bestuur van Bedrijvenvereniging WEST 

 
Klaas Holtman, voorzitter 
 
 
 
c.c. College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Groningen 
 


