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1 Inleiding 
 
De gebiedsontwikkeling Zuidoevers is eind jaren negentig beleidsmatig opgepakt binnen de 

gemeentelijke organisatie. Vanaf mei 2002 is het een project geworden. Kern van het project is om 

natuurontwikkeling en recreatieve wensen (doel) te financieren uit woningbouw (middel). Deze stand 
van zaken-rapportage bevat, naast de huidige stand van zaken, een doorkijk op de toekomstige 

ontwikkelingen. Dit is nodig om rust te krijgen binnen het project maar ook buiten de organisatie.  
 

Zaken als de historie, huidige stand van zaken, afspraken met partners, financiën en de planning 

staan beschreven. Ook wordt een procesvoorstel gedaan voor een nieuw te volgen marsroute.  
 

Deze notitie is tot stand gekomen op basis van eigen zelfstandig onderzoek van het 
ontwikkelingsbedrijf Tynaarlo. Het onderzoek is uitgevoerd door een externe adviseur die niet bij het 

project betrokken was. Er zijn gesprekken gevoerd met verantwoordelijke personen van betrokken 
afdelingen. Daarnaast heeft er bureauonderzoek plaatsgevonden. 
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2 Het project 
 

2.1 De Historie tot 2010 
 

Het project Zuidoevers Zuidlaardermeer is een voortvloeisel uit de plannen van diverse projecten. Dit 
betrof onder andere natuurontwikkeling langs de Hunze, het hermeanderen en het realiseren van een 

natuurlijke monding van de Hunze, natuurontwikkeling langs de oevers van het Zuidlaardermeer, 

woningbouw bij de Groeve en de kwaliteitsverbetering van recreatieve voorzieningen. Het project 
neemt, vanwege de groen door rood benadering, een speciale plaats in binnen de 

Hunzedalontwikkeling.  
 

Deze wensen en plannen vinden hun oorsprong in ondermeer het streekplan Drenthe (1990), de 

Hunzevisie uit 1995, het integraal Ontwikkelingsplan Zuidlaardermeergebied (1997), het Provinciaal 
Omgevingsplan uit 1998, het vlekkenplan deelgebied Zuidlaren (1999) en de beleidsnotitie 

Hunzegebied Zuidlaren (1999). Alle lijnen van deze projecten komen samen in dit gebied.  

 
In 1999 kreeg Dienst Landelijk gebied de mogelijkheid om grond aan te kopen van boer Boxem. Om 

de wensen vanuit de Hunzevisie tot uitvoer te kunnen brengen, kreeg de gemeente de gelegenheid 

om hier een deel van over te nemen om tot uitvoering van het woningbouwproject over te kunnen 
gaan. In de periode 1999 tot en met 2001 is de gemeente samen met Het Drentse Landschap in 

gesprek geweest met de Provincie om de integrale doelstelling natuur en recreatie te kunnen betalen 
uit woningbouw. Dit heeft in mei 2001 geleid tot een visie op de zuidoevers van het Zuidlaardermeer 

(door bureau Oranjewoud in opdracht van de gemeente Tynaarlo en het Drentse Landschap). Deze 

visie is in september 2001 door het college vastgesteld. Uw raad heeft in november 2001 een 
aankoopkrediet beschikbaar gesteld van 1,45 miljoen euro.  

 

Schets van Oranjewoud 
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Schets van H+N+S 

Om het project ook goed inhoudelijk te stroomlijnen is in mei 2002 een startnotitie door uw raad 

vastgesteld. In de notitie was beschreven dat de volgende werkzaamheden onderdeel uitmaken van 

het project: verplaatsing recreatiegebieden, bouw van 25 woningen, herstel natuurwaarden, 
fietsrondje, huisvesting zeeverkenners en aanleg trailerhelling en parkeerplaatsen. Er werd nog niets 

geschreven over de jachthaven (De Wachter)  en de staande mastroute. Augustus 2002 heeft uw raad 
een voortgangsrapportage ter kennisgeving aangenomen en heeft uw raad een aanvullend krediet 

beschikbaar gesteld van ruim twee ton (50% van de geraamde plankosten van het gehele project). 

Beschreven was dat voor de begeleiding van de plannen een projectleider was aangetrokken. 
December 2002 is een volgend voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld 160.000 euro bestemd voor 

aankoop recreatiewoning (Meerzicht 7) en aanvulling plankosten. 
 

Maart 2003 heeft uw raad het Economisch Beleidsplan vastgesteld. Ook hierin werden kaders 
neergelegd; de wens om een infocentrum en fietsrondje. In april 2003 heeft uw raad een Programma 

van Eisen vastgesteld. In dit PvE zijn de wensen en eisen van de verschillende actoren 

geïnventariseerd en beschreven. Toen ook is een tweede voortgangsrapportage voor kennisgeving 
aangenomen.  

 
Landschapsbureau H+N+S hebben de wensen en eisen vanuit het PvE in kaarten verbeeld. Dit 

Schetsontwerp is in december 2003 samen met een voorbereidingskrediet van 0,5 miljoen euro door 

uw raad vastgesteld. Op basis van het B&W voorstel heeft het college oktober 2003 besloten 
(toevoeging college op het besluit) om zich in te spannen om op kleine schaal sociale woningbouw 

ergens anders in de Groeve te realiseren. Dit naar aanleiding van inspraak en om tegemoet te komen 
aan de wens van het plaatselijke belang van De Groeve. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Na het schetsontwerp heeft het college in januari 2004 opdracht gegeven aan het bureau DUTCH om 

een stedenbouwkundig plan te maken voor de ontwikkeling van de 25 luxe kavels. Dit plan is de basis 
geweest voor het bestemmingsplan, door HKB-architecten. Het bestemmingsplan is met de betrokken 

partners opgesteld. Uw raad is per brief in oktober 2004 op de hoogte gebracht. In april 2005 heeft 
uw raad ingestemd met de terinzage legging van het ontwerp-bestemmingsplan. Dit heeft geleid tot 

de vaststelling van het bestemmingsplan voor de 25 luxe kavels in december van 2005. Maart 2006 

heeft uw raad de bijbehorende grondexploitatie vastgesteld.  
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In mei 2006 heeft het college ingestemd met de verwerving van de gronden Broekveldt en de 

besprekingen met Woonborg voor samenwerking op te starten. Dit vanwege de 

inspanningsverplichting om betaalbare woningen te realiseren in De Groeve. In juli 2006 heeft het 
college een externe kwaliteitsbegeleider aangesteld om de verkoop te bespoedigen. In februari 2007 

heeft het college het beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Gevolgd door het vaststellen van de 
beheersbegroting voor het woongebied in juni 2007. Augustus 2007 heeft het college de zaken 

rondom Broekveldt geregeld (koopovereenkomst, Stedenbouwkundig Plan, doorlevering Woonborg en 

opdracht aan HKB voor het bestemmingsplan). Tegelijkertijd heeft het college ingestemd met de 
verwerving van de gronden van Leving, bedoeld voor de natuurontwikkeling van de tweede fase. Deze 

gronden zijn in april 2009 aangekocht en conform afspraak in december 2009 doorverkocht aan HDL, 
vanwege de natuurontwikkeling.  

 
Vanaf 2006 heeft uw raad via de jaarlijkse jaarrekeningen kennis genomen van de stand van zaken 

van het project (zie paragraaf 4.4 voor een beschrijving). 

 
Bovenstaande kort samengevat: 

 

titel vaststelling 

Visie zuidoevers Zuidlaardermeer B&W: september 2001 

Aankoopkrediet 1.45 mln RAAD: november 2001  

Startnotitie RAAD: mei 2002 

Voortgangsrapportage RAAD: augustus 2002 

Aanvullingskrediet 218.750 euro RAAD: augustus 2002 

Aanvullend krediet 160.000 euro RAAD: december 2002 

Economisch Beleidsplan RAAD: maart 2003 

Programma van Eisen en voortgangsrapportage  RAAD: april 2003 

Schetsontwerp en krediet 477.000 euro RAAD: december 2003 

Opdracht planvorming B&W: januari 2004 

Brief stand van zaken RAAD: oktober 2004 

Terinzage legging bestemmingsplan RAAD: oktober 2004 

Vaststelling bestemmingsplan RAAD: december 2005 

Vaststelling grondexploitatie RAAD: maart 2006 

Verwerving Broekveldt etc B&W: mei 2006 

Kwaliteitsbegeleider B&W: juli 2006 

Beeldkwaliteitsplan RAAD: mei 2007 

Beheersbegroting B&W: juni 2007 

Broekveldt B&W: augustus 2007 

Verwerving Leving B&W: augustus 2007 

Aankoop Leving B&W: april 2009 

Doorverkoop Leving B&W: december 2009 
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2.2 Kaders vanuit Eindrapportage schetsontwerp  

 

In de "Eindrapportage schetsontwerp Zuidoevers Zuidlaardermeer" van september 2003 staan de 
oorspronkelijke beleidsuitgangspunten. Dit eerste officiële document is door alle projectpartners (HDL, 

Provincie en Waterschap) onderschreven en door uw raad vastgesteld. In de visie staat een 
beschrijving van de Toekomstvisie aan de hand van vier deelgebieden. Dit schetsontwerp heeft 

daarmee de basis gelegd voor de noodzakelijke en wenselijke ingrepen Natuur, Recreatie en 

Woningbouw. Elk deelgebied heeft een nieuwe gewenste invulling en geeft daarmee nieuwe kaders: 
 

 
Deelgebied Meerzichtstrip 

Voor het uiteindelijke eindbeeld Natuurontwikkeling en waterberging staat beschreven dat er 
recreatieve ingrepen moeten worden gepleegd zoals het opheffen van de huidige ontsluitingswegen 

naar Meerzicht en creëren van een nieuwe ontsluitingsweg naar Meerzicht, verplaatsing van het 

huidige surfstrand, weghalen van alle recreatieboten uit de Oostermoersevaart, verplaatsen van een 
deel van de huidige caravans en verplaatsen van de stichting Zeeverkenners. Al deze zaken zijn 

momenteel nog actueel. 
 

Deelgebied Rand Hondsrug 

In dit document is ook de nieuwe vaarverbinding tussen Zuidlaren en het meer opgenomen. De 
vaarverbinding komt uit op de nieuw aan te leggen haven bij de Wachter. Er staat beschreven dat de 

vormgeving van de haven en parkeerplaats afgestemd moet worden met de plannen voor de Wachter 
en het informatiecentrum.  

 
Deelgebied Project Tusschenwater 

In die rapportage staat de herontwikkeling van de zuidelijke oevers van het Zuidlaardermeer 

beschreven. Een nieuw mondingsgebied van de Hunze en als onderdeel van het overkoepelende 
Hunzeproject, waarbij de Hunze opnieuw de oorspronkelijke meanderende vorm krijgt. Ook staat hier 

beschreven dat beoogd wordt langs het gehele meer een fietspad te realiseren. 
 

Deelgebied Laguna De Groeve 

In dit deelgebied wordt de basis gelegd voor de woningbouw.   
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3 Organisatie en planning 
 

3.1 Betrokken partijen 
 

Bij de gehele gebiedsontwikkeling zijn verschillende actoren gemoeid. De belangrijkste vier partners 

zijn:  
• Stichting Het Drents Landschap (HDL): In de hoedanigheid van eigenaar van een 

aanzienlijk deel van de te ontwikkelen gronden. HDL verzorgt de planontwikkeling voor de 

natuurgebieden. 
• Waterschap Hunze en Aa’s: Het Waterschap is eigenaar van de Oostermoerse vaart en 

heeft belang bij de ecologische wateropgave van het project.  

• Provincie Drenthe, heeft provinciaal belang en in beeld als subsidieverstrekker. 

• Gemeente Tynaarlo. Betrokken als grondeigenaar en als uitvoerder van de woningbouw.   

 
Daarnaast is nog belangrijk te noemen de deelgebiedcommissie Aa en Hunze. Deze commissie bestaat 

uit belanghebbenden en omwonenden. Hierin zijn onder andere vertegenwoordigd de recreatie 

ondernemers, IVN, Dorpsverenigingen de Groeve en Zuidlaarderveen en Plattelandsvrouwen 
 

 
3.2 Projectorganisatie 

 

De huidige projectorganisatie van het project is als volgt vormgegeven 
• Overleg projectpartners 

• Projectgroepvergaderingen 

• Overleg portefeuillewethouder 

 

Tot april 2010 had de projectorganisatie een bestuurlijk opdrachtgever. Na aantreding van het nieuwe 
college is het project onder ambtelijk opdrachtgeverschap komen te staan waarbij een wethouder de 

rol heeft gekregen van projectwethouder. Het project is toen ingebed in de reguliere structuur en 
werkprocessen van het Ontwikkelingsbedrijf Tynaarlo. Vanaf begin dit jaar (2011) zal een interne 

stuurgroep de organisatie richting geven. 

 
 

3.3 Planning 
 

Over de factor tijd is oorspronkelijk weinig tot niets vastgelegd. Ook zijn er geen harde afspraken 

tussen projectpartners gemaakt omdat een basisuitgangspunt was dat er geen onteigening plaatsvindt 
bij de verwerving van gronden; hierdoor is een afhankelijkheid gecreëerd van grondeigenaren. Een 

tweede reden is dat er in het begintraject gekozen is voor een proces door middel van interactieve 
beleidvorming zodat er een plan met een breed draagvlak onder de bevolking tot stand kwam. 

Tenslotte, maar zeker niet onbelangrijk, is dat de realisatie van projectonderdelen sterk afhankelijk is 

van de opbrengsten vanuit de kavelverkoop. Daarmee kunnen veel projectonderdelen nog niet 
gefinancierd worden.  

 
Planning in de meest recente grondexploitatie (vastgesteld door uw raad bij de jaarrekening over 

2009 in april 2010): 
 

Kavelverkoop : van 2010 – 2016 4 per jaar en 2017 2x 

Start Meerzichtstrip : 2017 - 2019  
Grondverwerving Noordma : 2010 - 2013  
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4 Financiën 
 

 
4.1 Context 

 

Zoals hiervoor al is beschreven is het project financieel gestart met de aankoop van gronden Boxem. 
Dit ging via een voorbereidingskrediet en (iets later) een formele startnotitie. De verdere 

projectfinanciering is vastgelegd in de eerste grondexploitatie van 2003. In die eerste grondexploitatie 
is al genoemd dat het project vanuit de hiervoor beschreven doelstelling gebouwd is op drie pijlers: 

 

• Natuurontwikkeling & Waterberging (HDL) 
• Recreatie (gemeente) 

• Woningbouw (gemeente) 

 

Ook is toen al genoemd dat de gebiedsontwikkeling twee fasen kent: 
Fase 1: ten oosten van de Oostermoersevaart: woningbouw en natuurontwikkeling 

Fase 2: ten westen van de Oostermoersevaart: natuurontwikkeling, recreatie Meerzichtstrip en 
recreatie Zuidlaren. Voordat inhoudelijk ingegaan wordt op de verschillende grondexploitaties die 

tijdens de voorjaarsnota’s en jaarrekeningen behandeld zijn, wordt de samenwerking met de 

verschillende partners beschreven. 
 

 
4.2 Samenwerking met partners 

 

De basis voor de financiële afspraken staan beschreven in de eindrapportage schetsontwerp van 
2003. Er staat dat een scheiding is aangebracht tussen twee exploitaties, te weten 

Recreatie/Woningbouw en Natuurontwikkeling. De realisatie van de natuurontwikkeling en 
waterberging komt voor rekening en risico van het waterschap en de Provincie, die in principe ook 

verantwoordelijk is voor de grondverwerving. Tussen betrokken projectpartners zijn 
gentlementsagreements gemaakt dat de partijen zelf hun projectonderdeel financieren en uitvoeren. 

Er zijn geen samenwerkingscontracten vastgesteld. Er geldt dus een kernafspraak van gescheiden 

financiering van rood en groen. Iedere planwijziging wordt tussen projectpartners gecommuniceerd en 
hierop vindt eerst overeenstemming plaats alvorens verdere inhoudelijke stappen worden gezet.  

 
In het raadsvoorstel van het Schetsontwerp (2003) is geschreven dat het positieve resultaat van fase 

1 geïnvesteerd kan worden in fase 2 zodat een budgettair neutraal saldo gehaald kan worden. De 

winst vanuit de woningbouw wordt dus ingezet om de randvoorwaarde voor de natuuraanleg, de 
Meerzichtstrip, te bekostigen. De recreatieve wensen haven, mastroute fietsrondje en infocentrum zijn 

in de grondexploitatie op HOLD gezet. Dus zijn ze niet in de berekeningen meegenomen. Beschreven 
staat dat de recreatieve wensen haar eigen financieringsbronnen kent. Mocht er na realisatie van alle 

gemeentelijke projectonderdelen, alsnog een positief resultaat van de grondexploitatie zijn, dan 

kunnen deze gelden - indien gewenst - worden aangewend om de natuur- en waterberging 
doelstellingen te realiseren.  

 
Schematisch: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Batig saldo 

Woningbouw minus  
Meerzichtstrip 

Haven 
Infocentrum 

Staande mastroute 
Fietsrondje 

Resterende 

natuurontwikkeling 
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Vanwege de opgave om een nieuw deltagebied te realiseren, heeft het Drentse Landschap al in 2003 

vanuit een gezamenlijk belang aangegeven het uiterste te zullen doen om een financiële bijdrage van 

50% te leveren. Dit voor het aanleggen van de nieuwe ontsluitingsweg naar Meerzicht, inrichten van 
het surfstrand en het verplaatsen en inrichten van de caravans van dat deel van de camping dat op 

verzoek van partijen dient te worden verplaatst. In de meest recente grondexploitatie staat daarvoor 
een bedrag van ruim 7½ ton opgenomen.   

 

Het Waterschap heeft, ook in 2003, aangegeven bij de aanleg van nieuwe kaden financieel 50% te 
willen bijdragen aan de te maken kosten (standaard bijdrage). In de grondexploitatie staat hiervoor 

een bedrag van 139.000 euro opgenomen. 
 

De Provincie heeft recent een bedrag van 224.000 euro vrijgemaakt voor de realisatie van de 
recreatieve projectonderdelen. Dit budget moet voor 2014 zijn aangewend. Het bedrag is nog niet in 

de grondexploitatie opgenomen. 

Er is in 2008 een integrale subsidieaanvraag bij het Regiopark gedaan. Verzocht is om geld voor de 

jachthaven, het fietsrondje, een zwemstrand, informatiecentrum en de staande mastroute beschikbaar 

te stellen voor het totale recreatieve knooppunt bij Molenmuseum De Wachter. De subsidies voor de 

jachthaven en het zwemstrand zijn niet gehonoreerd. De aangevraagde bedragen staan onder 

subsidie genoemd. Vanwege de hoofdafspraak om eerst na realisatie van de woningbouw en 

Meerzichtstrip de vier recreatieve doelstellingen aan te pakken, is de kolom derden en gemeente erg 

belangrijk. Dit punt zal bij de uitwerking aan bod komen. 

Onderdeel Investering Subsidie Derden Gemeente

Jachthaven 2.270.000 0 0 2.270.000

Staande mastroute 782.000 198.000 200.000 384.000

Infocentrum 1.765.000 675.000 487.000 603.000

Fietsrondje 1.059.000 264.000 300.000 495.000

5.876.000 1.137.000 987.000 3.752.000

bedragen zijn incl BTW  
 

 
4.3 Jaarrekeningen en voorjaarsnota’s 

 

Tijdens de vaststelling van de jaarlijkse jaarrekeningen en actualisatie van de grondexploitatie heeft 
uw raad belangrijke kaders gegeven of aangepast. Hier volgt een opsomming: 

 

 

Jaarrekening 2002 

In de tekst van de jaarrekening 2002 is beschreven dat de gronden Boxem zijn verworven en dat de 

projectgroep een gebiedsontwikkelingsvisie op zal stellen. Er staat verder dat een extern bureau een 

exploitatieverkenning zal opstellen en dat uw raad in oktober 2002 heeft bepaald dat in de 

woningbouwexploitatie geen rekening zal worden gehouden met grondprijsopslagen zodat een 

maximaal exploitatieresultaat kan worden bereikt die ingezet wordt in de totale exploitatie van 

zuidoevers. 

 

Grondexploitatie januari 2003 

De eerste beschikbare grondexploitatie betrof drie zuivere exploitaties en wel van de 
natuurontwikkeling, de woningbouw en de recreatie (waarvan er 1 met en 1 zonder Meerzicht). 

De woningbouw had een saldo van ruim ruim 3.0 miljoen euro voordelig (NCW). 
De natuurontwikkeling had een saldo van bijna 5.8 miljoen euro negatief (NCW). 

De recreatie had een saldo van ruim 4.6 miljoen euro negatief (NCW). Dit betrof de gehele 

recreatieontwikkeling, dus de Meerzichtstrip maar ook het haventje en het fietspad. Het saldo met 
handhaving Meerzicht sloot op -2.6 mln. 

 
Grondexploitatie april 2003 
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Ook de tweede grondexploitatie betrof drie zuivere exploitaties en wel van de natuurontwikkeling, de 

woningbouw en de recreatie. 

De woningbouw had een saldo van ruim bijna 2.2 miljoen euro voordelig (NCW). 
De natuurontwikkeling had een saldo van bijna 10 miljoen euro negatief (NCW). 

De recreatie had een saldo van ruim 5.2 miljoen euro negatief (NCW). Dit betrof de gehele 
recreatieontwikkeling, dus de Meerzichtstrip maar ook het haventje en het fietspad. 

 

Grondexploitatie oktober 2003 
De binnen de gemeente gemaakte overall afspraak is dat het project Zuidoevers budgettair neutraal 

moet worden uitgevoerd. De opbrengsten vanuit de kavelverkoop worden allereerst ingezet voor de 
bekostiging van de Meerzichtstrip. Hierdoor wordt de basis neergelegd voor de noodzakelijke 

natuurontwikkeling. Deze natuurontwikkeling wordt volledig door het Drentse Landschap gefinancierd.  
Beschreven staat dat het de bedoeling is om de recreatieve onderdelen (Jachthaven De Wachter, 

Informatiecentrum, Staande mastroute en het Fietsrondje Zuidlaardermeer) aan te leggen. Alleen de 

benodigde gronden hiervoor zijn in de grondexploitatie opgenomen. Zodra meer duidelijk is over de 
kosten en subsidies kunnen deze posten aan de grondexploitatie worden toegevoegd.  

Er is een planning in opgenomen waarin voorzien was om de woningbouw in 2006 geheel uit te 
geven, recreatie in 2007. De kavelprijzen zijn hier via de comperatieve methode vastgesteld, 

omgerekend 98 euro per uitgeefbare meter grond, excl. Btw. De gehele grondexploitatie van 2003 

had een batig NCW (Netto Contante Waarde oftewel de huidige waarde van een bedrag waarover je 
pas na een bepaalde periode de beschikking hebt) saldo van 6 ton. De grex was hier opgedeeld in 

twee onderdelen, woningbouw en recreatie. De woningbouw had een saldo van ruim bijna 3.5 miljoen 
euro voordeling (NCW). De recreatie had een saldo van ruim 2.8 miljoen euro negatief (NCW). Dit 

betrof de gehele recreatieontwikkeling, dus de Meerzichtstrip maar ook het haventje en het fietspad. 
 

Grondexploitatie september 2004 (jaarrekening 2003) 

Kavelprijzen iets gestegen naar 100 euro per m2 excl btw (index). In de fasering is 2007 en 2008 

bedoeld voor kavelverkoop en aanleg van de recreatie. Als risico staat beschreven dat er nog geen 

zekerheid is over de toegezegde subsidie van HDL. Geadviseerd wordt om pas te starten met de 2e 

fase als er duidelijkheid is over de aankoop van gronden en de daarbij behorende bedragen en 

subsidies. Batig saldo van NCW 5 ton (3.1 positief voor woningbouw en 2.6 negatief voor recreatie). 

De tekst van de jaarrekening 2003 meldde het schetsontwerp, voorbereidingskrediet en het 

budgetneutrale uitgangspunt. De kosten voor voorbereiding en toezicht zijn direct toe te wijzen aan 

schetsontwerpen, externe personeelskosten en onderzoeken.  

 

Actualisatie Grondexploitatie augustus 2005 (jaarrekening 2004) 

In fasering is 2006 en 2007 bedoeld als kavelverkoop, recreatievoorzieningen in 2008 en 2009. 

Er stond een negatief saldo van 1 ton NCW (plus 2.5 woningbouw en -2.6 recreatie). Daarom bevat 

de grondexploitatie enkele optimalisatievoorstellen. Kavelprijs 101€ door indexering. Verder opvallend: 

afname kosten BWRM (Bouw en woonrijp maken) Meerzichtstrip en oplopend raming voor BWRM 

woningbouw. De tekst van de jaarrekening 2004 was identiek aan de tekst van de jaarrekening 2002. 

 

Bestemmingsplangrondexploitatie januari 2006 

Beschreven staat dat er al diverse financiers zijn voor de realisatie van de haven, staande mastroute, 

infocentrum en het fietspad. Daarnaast maakt de grondexploitatie melding van de eerder gemaakte 

afspraak met uw raad (tijdens de vaststelling van de jaarrekening 2005 in mei van 2006) dat het 

positieve exploitatiesaldo wordt aangewend voor de financiering van de vier onderdelen. 

Saldo sloot in 2005 op 5 ton positief, NCW. Feitelijke bedragen ontbreken omdat deze versie 

onderdeel uitmaakte van het openbare bestemmingsplan. 

 

Jaarrekening 2005 meldde dat het jaar 2005 voornamelijk in teken stond van het bestemmingsplan en 

dat HDL bezig was met de natuurontwikkeling in de eerste fase. Gemeld is dat in 2006 gestart wordt 

met het bouwrijp maken en dat in 2006 en 2007 de kavels uitgegeven zouden zijn. Tenslotte is 

genoemd dat de potentiële winst geoormerkt is voor de vier recreatieve onderdelen. 

 

Grondexploitatie april 2007 (jaarrekening 2006) 
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Vanaf deze grondexploitatie is er geen inzicht meer gegeven tussen de uitgaven van fase 1 en fase 2. 

De posten zijn gecombineerd opgenomen met uitzondering van de BWRM kosten. Ook zijn er vanaf 

deze grondexploitatie boekwaarden opgenomen en zijn de onderzoeken gecombineerd met de 

planvoorbereiding en toezichtkosten. Geschreven staat dat de raming voor de realisatie van de 

meerzichtstrip sterk gestegen is (een kwart hoger). Aangezien de kavelprijzen al met 20% waren 

gestegen, bleef er netto contant exact 0 over. Beschreven staat ook een doorrekening van een 

negatief scenario waarbij een langere looptijd, hogere planschade en verwervingskosten en lagere 

opbrengsten en subsidies leiden tot een NCW verlies van 1.2 miljoen euro. Als planning tenslotte is 

opgenomen dat in de jaren 2008 en 2009 de kavelinkomsten kunnen worden genoten, 2010 en 2011 

wordt de recreatie gerealiseerd. De tekst van de jaarrekening meldt dat een makelaar gestart is met 

de verkoop en dat in 2007 de definitieve verkoop is voorzien. Ook hier weer de zin dat een batig saldo 

ingezet gaat worden voor de 4 recreatieve functies.  

 

Grondexploitatie februari 2008 (jaarrekening 2007) 

Grootste verandering in deze grondexploitatie is de toevoeging van een tweede woningbouwfase, plan 

Broekveldt. Ook is er nu een bedrag van 250.000 opgenomen voor verplaatsing van de 5 woonboten 

naar de Waterschapslokatie. Geschreven is dat er tenminste 15 kavels uitgegeven moeten worden 

voordat de grondexploitatie sluitend is en daarmee bij kan dragen aan de betaling van de recreatieve 

ontwikkelingen. Door toevoeging van de tweede fase woningbouw stijgen de verwervingskosten met 

28%. De inkomsten stijgen met 15%. Dit is logisch omdat de toevoeging met name sociale 

woningbouw betreft. Grondexploitatie sluit op een NCW van bijna een ton. Planning verkoop kavels 

was 2008 – 2010. , recreatieaanleg voorzien in 2011. 

De tekst van de jaarrekening 2007 is uitgebreid ten opzichte van voorgaande jaren. Ook hier weer de 

basisopmerking dat het uitgangspunt van exploitatie is dat deze met neutraal financieel saldo wordt 

afgesloten. Een batig saldo zal bestemd zijn voor voorzieningen ter versterking van recreatie en 

toeristische infrastructuur en natuurwaarden. Naast een opmerking over het bouwrijp maken en 

vertraging van de verkoop met een laatste verkoop in 2010, is de informatie over Broekveldt 

weergegeven (aankoop, bestemmingsplan en deal met Woonborg). Verder staat beschreven dat 

binnenkort van start zou worden gegaan met het veiligstellen van subsidies en mogelijkheden voor de 

4 recreatieve wensen, dat projectpartners bezig zijn met samenwerkingscontracten en dat er voor de 

woonbootbewoners een alternatieve plek zal worden gezocht.  

 

Grondexploitatie februari 2009 (jaarrekening 2008) 

Nettocontante waarde € 250.000,-. Bijdrage woonboten gehalveerd naar 125.000 euro. 

Planning van de woningbouw is verlegd naar 2014, 4 per jaar. 

De tekst van de jaarrekening 2008 meldt dat de kavelverkoop niet volgens planning gaat. Daarom is 

er een tijdelijke bijdrage vanuit de algemene reserve OBT aan het project toegevoegd ter dekking van 

het negatieve saldo. Er staat genoemd dat er een herijking op het project plaats zal vinden. Er is 

melding gemaakt van een totale investering voor de tweede fase van 2.4 miljoen en dat geprobeerd 

wordt om daarop te bezuinigen. 

 

Grondexploitatie september 2009  

Grootste verandering is een planaanpassing zodat 33 (ipv 25) kavels en een haventje gerealiseerd 

kunnen worden, looptijd verkoop aangepast naar 2017. Recreatieaanleg voorzien in 2014 en 2015.  

NCW 18.500 euro. Het woonhaventje is begroot op 3½ ton. Verder staat beschreven dat er een kans 

is dat er niet met een gesloten grondbalans gewerkt kan worden bij de Meerzichtstrip. Daar is alvast 

op voorgesorteerd en een bezuiniging doorgevoerd van bijna 2 ton door het laten vervallen van 

uitkijkpunten, bankjes, bruggetjes en dergelijke. 

Door het kleiner maken van de kavels zijn is de gemiddelde uitgifteprijs gestegen naar 141 euro per 

m2, gemiddeld zijn de kavels afgenomen van 2700 m2 naar 2100 m2. 

Ook is er beschreven dat de grond die in de boeken zit bestemd voor het haventje bij Zuidlaren naar 

verwachting in 2011 naar een ander complex kan (bijna 3 ton).  

Er is een vergoeding camping meerzicht opgenomen van 2½ ton.  

Via een risicoanalyse is geanalyseerd dat er een grote kans is op een nadelig saldo. Geadviseerd 

wordt om sterk te sturen op de uitvoering van fase 2: uitstellen of versoberen. Door de 

planaanpassingen stegen de plankosten met 20%. 
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Grondexploitatie februari 2010 (jaarrekening 2009) 

NCW = 0. Planning woningbouwverkoop is verlegd naar 2019, aanleg recreatie naar 2018 en 2019. 

Ook hier gaf een simulatie aan dat de kans op een positief eindresultaat 8% is. Het is 75% zeker dat 

de NCW bij de 6 ton negatief uit komt. De kavelprijs steeg naar 145 euro.  

De tekst van de jaarrekening meldde de voorgenomen planaanpassing (haventje en meer kavels) en 

dat het project Broekveldt vertraging heeft opgelopen. Beschreven staat dat de organisatie volop met 

de tweede fase bezig is en dat daarbij de hoeveelheid grond een financieel knelpunt is gebleken. Er 

staat genoemd dat er samen met de projectpartners een projectplan voor de 4 recreatieve onderdelen 

is opgesteld en dat er is besloten om de jachthaven eerst aan te leggen en daarna pas het 

infocentrum. Er wordt daarbij gezocht naar financiers zodat uw raad binnenkort via het projectplan de 

gemeentelijke bijdrage vast kan stellen.  

 

Bovenstaande eindsaldi per jaar in tabelvorm geeft het volgende beeld: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 De grondexploitatie 

Momenteel is het saldo van inkomsten en uitgaven van het project ongeveer 4.7 miljoen euro 

(boekwaarde). Dit betreft grondaankoopkosten (2.2 mln), plankosten zoals onderzoeken en 

personeelskosten (1.6 mln), civiele kosten (1.7 mln) en 1.0 mln rente. Daartegenover hebben we als 

inkomsten geboekt 0.8 mln vanuit de verkoop van 3 kavels, 0.9 mln uit verkoop van overige gronden 

en de tijdelijke bijdrage vanuit het OBT van 0.3 mln.  

In de meest recente grondexploitatie (jaarrekening 2009) is beschreven dat er in de tijd nog 6.3 mln 

besteed gaat worden. Er resteert nog ruim 11.4 mln aan inkomsten.  

 

 

Kosten  Boekwaarde Begroting totaal 

Verwerving € 2.233.000  € 1.709.000  € 3.941.500  

Plankosten € 1.582.000  € 917.000  € 2.505.000  

Bouwrijpmaken € 1.329.000  € 2.670.000  € 3.999.000  

Woonrijpmaken € 3.000  € 741.000  € 744.000  

Voobereiding en toezicht € 425.000  € 14.000  € 438.000  

Overige kosten € 42.000  € 275.000  € 316.000  

Onvoorzien € 0  € 0  € 0  

Betaalde rente € 1.040.000  € 0  € 1.040.000  

SUBTOTAAL € 6.658.000  € 6.324.000  € 12.981.000  
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Inkomsten Boekwaarde Begroting totaal 

Woningbouw € 770.000  € 10.274.000  € 11.044.000  

Niet woningbouw € 523.000  € 624.000  € 1.148.000  

Bedrijventerrein € 0  € 0  € 0  

Commercieel € 0  € 0  € 0  

Subsidies € 0  € 0  € 0  

Fondsen  € 0  € 0  € 0  

Overig € 650.000  € 895.000  € 1.544.000  

SUBTOTAAL € 1.943.000  € 11.793.000  € 13.736.000  

 

Bovenstaande cijfers zijn nominaal weergegeven. Dat wil zeggen dat rentes, prijsstijgingen en inflaties 
niet zijn meegerekend. In de jaarrekening staat beschreven dat de toekomstig te betalen rente over 

de boekwaarde 776.000 euro zou zijn. Deze rente is gerekend met de toen verwachte kavelverkoop 
van 4 per jaar. Nu de kavels niet volgens planning verkocht zijn, gaat de in de toekomst te betalen 

rente vanzelfsprekend ook stijgen. De rente zal pas afnemen wanneer er kavels verkocht gaan 

worden. Jaarlijks zal de te betalen rente van ongeveer 3,5 ton alleen maar stijgen wanneer we niets 
doen. 

 
Zoals hiervoor geschreven bedraagt het saldo van alle inkomsten en uitgaven van de 

projectonderdelen op dit moment 4,7 miljoen euro (de boekwaarde van het project). In de beginfase 

van het project is ervoor gekozen om de drie afzonderlijke projectonderdelen ook afzonderlijk 
financieel te benoemen.  

In het kader van de jaarrekening 2010 zullen de inkomsten en uitgaven van de afzonderlijke 
projectonderdelen weer zichtbaar worden, ook voor wat betreft de totaal gemaakte kosten in relatie 

tot de kosten die voor de woningbouw sec zijn gemaakt. 
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5 Huidige Stand van zaken  
 

In 2010 hebben zich veel belangrijke omstandigheden voorgedaan: 
 

In januari 2010 zijn de woonbooteigenaren aangeschreven om hun woonboten weg te halen. In de 

zomer heeft de commissie bezwaarschriften geadviseerd om de ingebrachte bezwaren hiertegen 
ongegrond te verklaren. Het college heeft hierop, na heroverweging van de ingediende bezwaren, 

besloten dat vier van de vijf de woonbootbewoners een persoonsgebonden beschikking krijgen. Dit 
betekent dat de woonboten pas weg moeten wanneer de bewoners uit vrije wil vertrekken, of komen 

te overlijden. Dit besluit is nu op verzoek van de woonbooteigenaren onder de rechter. 

 
In februari heeft uw raad het bestemmingsplan voor Broekveldt vastgesteld. Dit besluit is in oktober 

2010 door de raad van State vernietigd. Er kon niet onomstotelijk aangetoond worden of er genoeg 
behoefte is naar nog drie vrije kavels (die ook in dat bestemmingsplan waren opgenomen). Deze 

uitspraak is erg bijzonder niet alleen omdat het een groot effect heeft op woningbouwplannen in 
Tynaarlo maar ook in de rest van Nederland. Er wordt op dit moment gewerkt aan een analyse. Deze 

wordt in April 2011 aan u aangeboden. 

 
In april is een nieuw college geïnstalleerd, met een (nieuwe) projectwethouder in plaats van een 

bestuurlijk opdrachtgever. De projectleiding is in november 2010 vervangen. 
 

In de najaarsnota 2010 zijn veerschillende signalen afgegeven:”De combinatie van 

marktomstandigheden en de onzekerheid ten aanzien van vaststellen van het gewijzigde 
bestemmingsplan Zuidoevers nopen tot een bijstelling van de verwachte kavelverkoop”. Ook is de 

volgende passage opgenomen:”Duidelijk is wel dat bovenstaande effecten leiden tot een bijstelling 
van de fasering van fase 2 ofwel van het budget van de werkzaamheden in fase 2”.  

 
Vanzelfsprekend hoort de slechte economische markt (ingezet in 2008) ook in dit rijtje thuis. De 

betrokken makelaar geeft aan dat de verkoop van de kavels stagneert door een combinatie van 

factoren: 
1) Geen open verbinding met water 
2) Te hoge architectonische eisen 
3) Te grote kavels (onderhoud) 
4) Te dure kavels 
5) Onrust in het project 

 

Onder andere vanwege deze trage verkoop hebben het vorige college en uw raad in september 2010 
ingestemd met een planaanpassing bestaande uit verhoging van het aantal kavels van 25 naar 33 

woningen en toevoeging van een jachthaventje. Ook heeft uw raad ingestemd met een 

principeaanpassing van het Beeldkwaliteitplan.  
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Tenslotte is recentelijk bekend geworden dat de kosten voor de noodzakelijke verlegging van de 

aanwezige hoofdgastransportleiding in de miljoenen gaat lopen. Deze onvoorziene kostenpost voor 
fase II betekent (gecombineerd met het nieuwe rijksbeleid waarbij het kabinet aankondigt minder 

geld te hebben voor natuurontwikkeling) dat de financiële bijdragen van de projectpartners onder 
druk staan. 

 

 
 

 
 

Verkaveling van DUTCH 
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6 Hoe verder? 
 

De stand van zaken van dit project baart ons zorgen. De geanalyseerde informatie geven ons 
aanleiding tot een herijking van uitgangspunten en doelstelling die mogelijk leiden tot bijstelling van 

de oorspronkelijke kaders vanuit uw raad.  

 
 

6.1 Voorlopige conclusies en opvallende zaken 
 

Terugkijkend op de ontwikkeling moeten we alvast, voorsorterend op de nieuwe marsroute, het 

volgende constateren: 
 

• Er is geen inzicht in de verschillende kostenposten Natuur, woningbouw en recreatie 

• Het is bijzonder om te constateren dat er wel gewerkt is aan verschillende planonderdelen en 

dat er verwachtingen geschept zijn, maar dat er geen budget tegenover stond.  
• Terugkijkend moet worden geconcludeerd dat vanaf het begin het duidelijk is geweest dat alle 

wensen (recreatie meerzichtstrip, jachthaven, Staande mastroute, fietsrondje en infocentrum, 

natuurontwikkeling) nooit volledig betaald konden worden uit de grondopbrengsten van de 
kavelverkoop. 

• Vanaf de vaststelling grondexploitatie en het bestemmingsplan (2006) is uw raad nauwelijks 

meer actief betrokken geweest bij de planvorming 

• Er liggen geen beschikkingen en contracten ten grondslag aan gemeende subsidies en 

bijdragen 
• Een herbezinning op de ingestoken planaanpassing voor de woningbouw is noodzakelijk 

• Een herbezinning op de locatie Broekveldt is noodzakelijk 

• De projectorganisatie met een bestuurder als opdrachtgever was met name de oorzaak van 

het niet ingebed zijn van het project in de ambtelijke organisatie. De gebruikelijke 

controlemechanismen waren daardoor onvoldoende in beeld. 
 

De periode januari tot april zal gebruikt worden om de gevolgen van de onzekerheden om ons heen 
goed op een rijtje te krijgen, zowel inhoudelijk als ook financieel, hierbij zullen ook de gebiedspartners 

betrokken worden. Resultaat van dat alles zal een nieuwe marsroute zijn die nog voor het zomerreces 

aan uw raad kan worden voorgelegd. De nieuwe marsroute zal financieel worden doorgerekend. Dit 
zal de basis worden voor de jaarrekening van 2010. 

 
 

 

 
 

 

 

 

Maquette van oud plan 


