
 

Raadsvergadering d.d.  20 november 2012 agendapunt 19 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries,  
 
Onderwerp:  Krediet project Vitaal Platteland   
 
Portefeuillehouder:   H.H. Assies 
Behandelend ambtenaar: J.R. Nanninga 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 882 
E-mail adres:   j.r.nanninga@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:  Krediet beschikbaar stellen ten bedrage van € 277.588,00 voor het 

project Vitaal Platteland 
 
Bijlagen:     
- Raadsbesluit (bijgevoegd)   
- Extract najaarsbrief 2012 blz 14 (bijgevoegd)  
 

TOELICHTING 

Inleiding 

Vanuit het budget Vitaal Platteland (grootboeknummer 4.15.01.60): worden enerzijds LOP projecten uit 
het Werkboek LOP in uitvoering genomen. Het Werkboek LOP is vastgesteld door het college op 2 maart 
2010. Anderzijds betreft het initiatieven/projecten van derden die ook bijdragen tot realisatie van de 
ambities van het Vitaal Platteland beleid. Tevens leveren deze projecten een belangrijke bijdrage aan 
versterking van de recreatieve en toeristische voorzieningen in onze gemeente. Voor uitvoering van 
onderstaande projecten zijn incidentele middelen van de budgetten 2011 en 2012 door het college 
beschikbaar gesteld.  
 

1. Herstel Landgoederen Eelde-Paterswolde fase 1 € 35.000,-  
Het college heeft op 12 juni 2012 ingestemd met cofinanciering van dit project met uitvoering in 
2012 en 2013. Het totale projectbedrag is geraamd op € 800.000,- en waarvan de gemeente 
Tynaarlo € 35.000,- bijdraagt. Dit komt ten laste van het budget 2012. Door de aangegane 
financiële verplichting eventueel niet na te komen zal dit leiden tot het deels niet uit kunnen 
voeren van dit project. 

 
2. Herstel Particuliere Landschapselementen € 62.000,- 

Het betreft een 3-jarig gemeentelijk project van € 608.120,-. Het merendeel hiervan wordt 
gefinancierd door Provincie (€ 387.038,-; 64%) en het Regiopark € 150.000,-; 24%). Onze eigen 
gemeentelijke bijdrage gedurende deze 3 jaren is € 71.082,-; 12%). Bij een lagere gemeentelijke 
bijdrage zullen de bijdragen van beide medefinanciers navenant verminderen. Betreft een 
meerjarig project dat afgerond wordt eind 2012 met een uitloop in 2013. 

 
3. Ecologische Verbindingszone EVZ-25 € 15.472,- 

De bekostiging van de voorbereiding en uitvoering van dit lopende project zal stagneren. 
Aangegane verplichtingen kunnen dan niet worden nagekomen. Voor 2011 en 2012 is er via het 
Werkboek LOP € 20.000,- beschikbaar gesteld voor dit project. Na aftrek van uitgevoerde 
werkzaamheden door Dienst landelijk Gebied (DLG) voor het EVZ deel binnen de Herinrichting 



 

Peize is het restant € 15.472,- Dit restant zal naar verwachting in 2013 wordt ingezet bij het EVZ 
deel ten zuiden van de Luchthaven na de afronding van de baanverlenging en het project Herstel 
Zeegserloopje.  

 
4. Bloemrijke Akkers 2011-2013 € 7.500,-  

Het betreft een 3 jarig project van BoerenNatuur en de Agrarische Natuurverenigingen. Het 
college heeft op 21 december 2010 voor cofinanciering een bedrag van € 22.500,- beschikbaar 
gesteld. Dit ten laste van het budget van 2011 en met een 3 jarig betalingsritme van € 7500,- per 
jaar. Het mee te nemen budget van € 7.500,- is bestemd voor de uitbetalingen in 2013. 

 
5. Herstel Bovenlopen Eelderdiep € 50.000,-  

Dit project zou starten in 2010 maar is qua planning in de tijd opgeschoven naar de 2e helft van 
2012 en betreft een meerjarig project. Afhankelijk van de kansen die zich voordoen. De eerste 
verplichtingen zullen naar verwachting nog wel dit najaar aangegaan worden. Ook zal hieruit 
bijgedragen worden aan de uitvoeringsfase van herstel van het brongebied van ‘de Bronnen’. 

 
6. Ruilplan Herinrichting Peize € 50.537,- 

Betreft de afrekening van de ingebrachte en  toegedeelde gronden als onderdeel van het Ruilplan 
Herinrichting Peize. Dit kan pas nadat de notariële aktepassering heeft plaats gevonden. Dit zou 
oorspronkelijk in de loop van 2012 plaatsvinden maar gebeurt naar verwachting nu in de eerste 
helft van 2013. 

 
7. Overig: €  57.079,- In het lopende jaar 2012 kunnen er nog (externe) initiatieven met aanvragen 

voor cofinanciering ingediend worden. Het merendeel van de initiatieven blijken vaak meerjarige 
projecten te zijn. Daarnaast zijn het projecten met vaak seizoensafhankelijke werkzaamheden 
waardoor het een langere doorlooptijd kent. Het budget kan dan ingezet worden voor de 
gevraagde cofinanciering en komt daarmee ten laste van het budget 2012.   

 
 

Waarom worden deze gelden niet in 2012 alsnog ingez et 
 

1. Herstel Landgoederen Eelde-Paterswolde fase 1: Het betreft de daadwerkelijke uitvoering en is 
een project die doorloopt tot eind 2013. De facturering wordt centraal gedaan door Dienst 
Landelijk Gebied (DLG). De momenten van inzet van de gelden is afhankelijk van de voortgang 
van het project en daarmee de facturering door DLG. Dit vindt naar verwachting plaats eind 2012 
en deels in 2013. 

 
2. Herstel Particuliere Landschapselementen: De uitvoering van dit 3-jarig project is inmiddels 

gestart. Ca. 60 werkplannen zijn uitgevoerd en ca. 10 werkplannen zijn in voorbereiding en dit 
najaar gereed zal zijn om uitte voeren met een uitloop in 2013.   

 
3. Ecologische verbindingszone EVZ-25: Dit was tot vorig jaar een lopend provinciaal project dat 

vervolgens een gemeentelijk project is geworden. Het project zit op dit moment in een 
doorstartfase. De eerstvolgende facturering kan eind 2012 dan wel in 2013 plaats vinden. Om die 
reden dient dit bedrag meegenomen te worden. 

 
4. Bloemrijke Akkers 2011-2013: het betreft een 3 jarig project dat ten laste komt van het budget 

2011 maar een betalingsritme heeft van 3 jaar. Het mee te nemen bedrag is dus de betaling voor 
2013. 

 
5. Herstel Bovenlopen Eelderdiep: het is een meerjarig doorlopend project dat de komende jaren 

doorloopt. Herstel van het brongebied van ‘de Bronnen’ maakt hier deel van uit en wordt de 
komende tijd voorbereid.  



 

 
6. Ruilplan Herinrichting Peize. Dit kan pas nadat de notariële aktepassering heeft plaats gevonden. 

Naar verwachting eerste helft 2013 
 

7. Overig. Zie toelichting hierboven bij punt 7. 
 
 

Financiële consequenties 

Het gevraagde krediet omvat totaal € 277.588,00. Dit ten laste van: 
 
Grootboeknummer  4.15.01.60 
Economische categorie  4343999 
Omschrijving   Vitaal Platteland  
 
Er zijn geen alternatieven of mogelijkheden om in 2013 binnen de reguliere budgetten het werk alsnog uit 
te voeren. 
 
1. Herstel Landgoederen Eelde-Paterswolde: Geen alternatieven. De in te zetten gelden betreffen 

incidenteel geld 2012. 
2. Herstel Particuliere Landschapselementen: Er zijn geen alternatieven. De in te zetten gelden 

betreffen incidenteel geld 2012 
3. Ecologische Verbindingszone EVZ-25: Er zijn geen alternatieven. De in te zetten gelden betreffen 

incidenteel geld 2012 
4. Bloemrijke akkers 2011-2013: Er zijn geen alternatieven. De in te zetten gelden betreffen incidenteel 

geld 2012 met een betalingsritme van 3 jaar (2011-2012-2013) 
5. Herstel Bovenlopen Eelderdiep: Er zijn geen alternatieven. De in te zetten gelden betreffen 

incidenteel geld 2012.  
6. Ruilplan herinrichting Peize: Er zijn geen alternatieven. De in te zetten gelden betreffen incidenteel 

geld 2012  
7. Overig: Er zijn geen alternatieven. De in te zetten gelden betreffen incidenteel geld 2012 
 
 
Gevraagd besluit: 
Krediet beschikbaar stellen van € 277.588,00  voor het project Vitaal Platteland. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,              secretaris  


