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Notitie handhaving RO regels Businesspark 
 

1. Aanleiding 
Op 20 maart 2018 heeft het college het bestemmingsplan “Eelderwolde Ter Borch, plan van uitwerking 
Businesspark” vastgesteld. Het betreft een uitwerking van het bestemmingsplan Eelderwolde Ter 
Borch, waarin de komst van een bedrijventerrein al was voorzien. 

Vanuit de gemeente Groningen is een zienswijze ingediend over de toelaatbaarheid van kantoren. Zij 
stelde dat het niet duidelijk is bij welke omvang nog sprake is van een ondergeschikte kantoorfunctie 
en wijst op de mogelijkheid om een verhouding vast te leggen tussen de bruto vloeroppervlakte van 
de kantoorruimte en het ter plaatse gevestigde bedrijf. Er is uiteindelijk niet gekozen voor het 
opnemen van een oppervlakte. 

Bij de navolgende behandeling van het beeldkwaliteitsplan is door de fractie van de PvdA gevraagd 
naar de handhaafbaarheid van deze specifieke regeling in het bestemmingsplan. Toegezegd is dat 
hierover een notitie wordt opgesteld. 

2. Planbeschrijving 
Het Businesspark Ter Borch is gelegen aan de zuidwestzijde van de stad Groningen en is circa 18 ha 
groot. De noordoostzijde van het gebied grenst aan de A7, waarachter het bedrijventerrein 
Kranenburg Noord ligt. De zuidzijde grenst aan de ecozone en zuidelijk daarvan het crematorium. Aan 
de westkant van het plangebied ligt de Borchsingel met daarachter het natuurgebied 'De Onlanden', 
een hotel en een transferium. 

Jarenlang is met de gemeente Groningen onderhandeld over de ontwikkeling van het gebied. In 2014 
heeft dit, na mediation, geresulteerd in een afspraak waarbij de gemeente Tynaarlo de toekomstige 
ontwikkeling ter hand neemt. Voorwaarde daarbij is dat er geen zelfstandige kantoorfuncties mogen 
worden gerealiseerd. Deze afspraak loopt tot medio 2021. 

Een belangrijk uitgangspunt voor de uitwerking is een hoge mate aan flexibiliteit. Hiermee kan de 
markt zo goed mogelijk worden bediend. Het toekomstig programma van Businesspark Ter Borch kan 
immers nog verschillende vormen hebben, zowel in ruimtebeslag als type bedrijvigheid. Een sterk 
ruimtelijk concept met een duidelijke inbedding in zijn context biedt ruimte aan de gewenste flexibiliteit.  
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Het plan kent een duidelijke driedeling die het gewenste ruimtelijke programma koppelt aan de 
invloedssferen uit de omgeving; het snelweg-landschap, de natuurlijk opgezette woonwijk (Rietwijk - 
Ter Borch) en het beekdal van het Eelderdiep. Op de afbeelding 'planconcept driedeling gebied' is 
deze driedeling (1, 2 en 3) aangegeven alsmede de invloedsferen (A, B en C). 

Aan de zuidzijde van het terrein is een ontwikkelstrook gepositioneerd voor wonen en werken, die 
verwantschap vertoont met de stroken uit Ter Borch. Op deze wijze wordt de woonwijk aan het 
bedrijvenpark gekoppeld. Aan de noordzijde wordt aansluiting gezocht bij de A7 en het bestaande 
transferium Hoogkerk. De kern wordt gevormd door het gebied dat is opgespannen tussen deze beide 
gebieden. 

3. Welke bedrijven zijn toegestaan 
3.1 Drie gebieden 

Het bestemmingsplan deelt de bestemming bedrijf, als het gaat om toelaatbare vormen van 
bedrijvigheid, het terrein op in drie zones (aanduidingen): 

• Snelwegprogramma; 
• Bedrijvenpark; 
• Wonen en werken. 

Omdat in de zone Wonen en werken kantoren zijn toegestaan, laten we deze verder buiten 
beschouwing 

3.2 Snelwegprogramma 
In de zone snelwegprogramma zijn toegestaan: 

1. transferium, waaronder voorzieningen ten behoeve van het openbaar vervoer, 
informatievoorzieningen, stalling en/of verhuur van vervoermiddelen, benzineverkoop- en 
servicepunt zijn begrepen; 

2. horeca in de vorm van hotel en restaurant; 
3. kantoren, uitsluitend voorzover de kantoorfunctie onderdeel uitmaakt van een ter plaatse gevestigd 

bedrijf en daaraan ondergeschikt is; 
4. bedrijven behorende tot de categorieën 1 tot en met 3.1 van de in de bijlagen opgenomen Staat 

van bedrijven, nader aangeduid als categorie A. 

3.3 Bedrijvenpark 
In de zone bedrijvenpark zijn toegestaan: 

1. informatietechnologische, (bio)medisch-technologische en overige kennisintensieve bedrijvigheid, 
alsmede andere bedrijven behorende tot de categorieën 1 tot en met 3.1 van de in de bijlagen 
opgenomen Staat van bedrijven, nader aangeduid als categorie A; 

2. kantoren, uitsluitend voorzover de kantoorfunctie onderdeel uitmaakt van een ter plaatse 
gevestigd bedrijf en daaraan ondergeschikt is; 

3. maatschappelijke voorzieningen; 
4. horeca in de vorm van hotel en restaurant. 

3.4 Categorie A bedrijven 
Voor de zones “snelwegprogramma” en “bedrijvenpark” geldt dat naast de daar genoemde soort 
bedrijven alleen bedrijven zijn togestaan die behoren tot de categorieën 1 tot en met 3.1 van de in de 
bijlagen opgenomen Staat van bedrijven, nader aangeduid als categorie A. 

Dit zijn bedrijven die in onderstaand overzicht staan. 
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OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS 
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UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA 
Kleine drukkerijen en 

kopieerinrichtingen 
 

10 
 

0 
 

30 
   

0 
  

30 
  

2 
 
Categorie A 

Grafische afwerking 0 0 10   0  10  1 Categorie A 
Overige grafische activiteiten 30 0 30   10  30 D 2 Categorie A 
Reproductiebedrijven opgenomen 

media 
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Categorie A 

VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH. 
Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 30   10  30  2 Categorie A 

VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN 
Fabrieken voor medische en 

optische apparaten en instrumenten 

e.d. incl. reparatie 
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Categorie A 

DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN 
Reparatie t.b.v. particulieren (excl. 

auto's en motorfietsen) 
 

0 
 

0 
 

10 
   

10 
  

10 
  

1 
 
Categorie A 

POST EN TELECOMMUNICATIE 
Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C  0  10  1 Categorie A 

OVERIGE DIENSTVERLENING 
Wasserijen en strijkinrichtingen 30 0 50 C  30  50  3.1 Categorie A 
Tapijtreinigingsbedrijven 30 0 50   30  50  3.1 Categorie A 
Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30   30 R 30  2 Categorie A 
Wasverzendinrichtingen 0 0 30   0  30  2 Categorie A 

 

3.5 Kantoor 
Het bestemmingsplan beschrijft een kantoor als: een gebouw, dat dient voor de uitoefening van 
administratieve, boekhoudkundige c.q. financiële, organisatorische en/of zakelijke dienstverlening – 
niet zijnde detailhandel – al dan niet met een (publiekgerichte) baliefunctie. 

In de zones snelwegprogramma en bedrijvenpark zijn kantoren slechts toegestaan voor zover ze een 
ondergeschikt onderdeel zijn van het bedrijf dat ter plaatse gevestigd is. 

4. Handhaving ondergeschiktheid kantoorfunctie 
4.1 Inleiding: twee aspecten 

De vraag over handhaving van de regels omtrent kantoren op het bedrijventerrein hebben we 
opgedeeld in twee deelvragen: 

1. Wanneer is sprake van ondergeschiktheid van een kantoor; 
2. Hoe gaat de gemeente erop toezien dat er ook alleen maar sprake is van ondergeschikte 

kantoorfuncties. 

4.2 Wanneer is sprake van een ondergeschikte kantoorfunctie 
Bij de beantwoording van de vraag of nog sprake is van een ondergeschikte kantoorfunctie spelen 
meerdere aspecten: 

• De betekenis van het woord “ondergeschikt”. Vandale geeft aan dat dit woord betekent: 
1. van iemand afhankelijk; 
2. lager in rang; 
3. van weinig belang. 
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• De kantoorwerkzaamheden maken onderdeel uit van het bedrijf. Dit betekent dat de 
kantoorwerkzaamheden ten dienste moeten staan van staan van de bedrijvigheid ter plaatse 
en dat het bedrijf een andere hoofdfunctie heeft. Voor het Hotel betekent dat bijvoorbeeld: 
ontvangen verwerken van boekingen, opstellen personeelsroosters, salarisadministratie, 
inkoop etc. 

• Als de bedrijvigheid staakt, is ook de noodzaak voor de kantoorwerkzaamheden komen te 
vervallen. Ze hebben geen zelfstandige functie ter plaatse; 

• Het “kantoorpersoneel” is onderdeel van hetzelfde bedrijf; 
• De werktijden van het kantoorpersoneel zijn gelijk aan of beperkter dan die van het bedrijf; 
• In de meeste gevallen betekent een ondergeschikte kantoorfunctie dat de oppervlakte aan 

kantoorruimte kleiner is dan de oppervlakte aan ruimte voor de hoofdfunctie. Er zijn echter 
uitzonderingen denkbaar.  

3.1 Toezien op ondergeschiktheid kantoorfunctie 
Het toezien op de ondergeschiktheid van de aanwezige kantoren begint in de eerste plaats bij de 
voorlichting en informatieverstrekking tijdens de uitgifte van de kavels. Aspirant kopers worden 
geïnformeerd dat zelfstandige kantoren niet zijn toegestaan. Een kavel wordt pas verkocht als duidelijk 
is welke functie gaat plaatsvinden. Er is privaatrechtelijke toestemming nodig voor een andere functie, 
omdat een andere functie gevolgen kan hebben voor de hoogte van de grondprijs. Grond die gebruikt 
wordt voor kantoren heeft een hogere grondprijs dan grond voor andere functies. Dat brengt met zich 
mee dat wij vanuit de grondverkopen scherp in de gaten houden of het gebruik wordt aangevraagd 
overeenkomstig de verkoopafspraken.  

Daarnaast wordt bij vergunningverlening getoetst aan de voorschriften van het bestemmingsplan de 
aanwezigheid en ondergeschiktheid van de kantoorfunctie is daar een onderdeel van. In het 
vergunningprocedure is een collegiale toets, het vier ogen principe, onderdeel van het werkproces. 

Vervolgens vindt er toezicht plaats tijdens de bouw. Onderdeel daarvan is een 
gereedmeldingscontrole.  

Tenslotte hebben we het reguliere toezicht. Daarvoor stellen we jaarlijks een uitvoeringsprogramma 
op. Omdat de beschikbare capaciteit beperkt is moeten we keuzes maken. Daarvoor gebruiken we de 
risicomatrix. Hier rolt een prioritering uit. Daar zal dit onderwerp niet hoog scoren. Nadruk ligt vooral 
op de aspecten veiligheid en gezondheid.  

Dat betekent dat acties op dit gebied met name voort zullen vloeien uit toevallige constateringen en 
meldingen van derden. Hoe we daarmee omgaan is opgenomen in ons VTH beleid/handboek. 
Uitgangspunt is dat we op een melding acteren. Waar mogelijk via de minnelijke route met telefonisch 
contact als eerste stap. Waar nodig met formele inspecties en aanschrijvingen.  


