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Tynaarlo scoort in 2011 boven 
het provinciale en landelijke 
gemiddelde op het gebied van 
dienstverlening. Dit blijkt 
uit de landelijke benchmark 
voor gemeenten: ‘waar staat 
je gemeente’. Wat bijzonder 
gewaardeerd wordt, is dat 
burgers in Tynaarlo online 
afspraken kunnen maken voor 
een bezoek aan het gemeen-
tehuis. Mede hierdoor is de 
gemiddelde wachttijd bij de 
balie burgerzaken maar 4 
minuutjes. De online 
productcatalogus wordt in 
2012 verder uitgebreid.           

Vernieuwde gebruiks-
vriendelijke website
De gemeente probeert haar 
burgers via een aantal kanalen 
te informeren. Via de 
gemeentepagina, website, 
Twitter, brieven, informatie-
avonden, enzovoort. 
Hierbij staat als een 
paal boven water dat de 
informatievoorziening tijdig 
en transparant moet zijn. 
Gebruikersvriendelijkheid is 
hierbij een belangrijk aspect. 
Daarom is in 2011 gestart 
met de bouw van een nieuwe 
gemeentelijke website, die 
meer gericht is op wat de 
burger wil en zoekt. De 
nieuwe website wordt in het 
tweede kwartaal van 2012 
gelanceerd.

Raadwebsite
De gemeenteraad van 
Tynaarlo heeft een eigen 

website, raad.tynaarlo.nl. 
Hier zijn vergaderstukken, 
informatie over de partijen 
en de videoverslaglegging 
van eerdere vergaderingen 
te vinden. Ook kunnen 
bezoekers van deze website 
live meekijken tijdens de 
raadsvergaderingen. De 
website is afgelopen jaar meer 
dan 18.000 keer bezocht door 

Wethouder financiën Hans de Graaf rekent de resultaten nog eens na

Tynaarlo niet van de zesjescultuur 

De inzet van Buitengewone 
Opsporingsambtenaren 
(BOA’s) heeft er in 2011 voor 
gezorgd dat er veel minder 
vernielingen en meldingen 
van vandalisme zijn geweest 
dan het jaar er voor. Ook 
was er minder gedoe rond 
evenementen en hebben 
jongeren minder overlast 
veroorzaakt. Die feitelijke 
daling is ook terug te zien in 
de resultaten uit het onderzoek 
naar de veiligheidsbeleving 
van de inwoners. Deze voelen 
zich veiliger dan in 2010.

Handhaving conform plan
Ieder jaar wordt een Hand-
havingplan opgesteld waarin 
de doelen en accenten in de 
handhaving worden bepaald. 
De doelen uit het Hand-
havingplan van 2011 zijn 
gehaald. Daarnaast is de be-
stuurlijke strafbeschikking in 
de gemeente Tynaarlo inge-
voerd. Hierdoor kan de 
gemeente Tynaarlo na het con-
stateren van een overtreding 
een boete opleggen. Ten slotte 
is er in 2011 een nieuw brand-
weervoertuig geleverd aan het 
brandweerkorps. Er volgen in 
2012 nog twee. Deze worden 
op dit moment gebouwd.

Door 
toezicht 
minder 
vernielingen 
en overlast

GEMEENTE SCOORT 
BOVENGEMIDDELD OP DIENST-
VERLENING EN KLANTCONTACT

VEILIGHEIDSBELEVING INWONERS 
GESTEGEN

Voor u ligt de publieksversie van de jaarrekening 2011. Hierin verantwoorden wij het gevoerde beleid en de fi nanciële resultaten over 2011. De basis voor 
ons beleid vormde de gemeentebegroting 2011.

We hebben in 2011 veel van onze beleidsdoelen gerealiseerd. We hebben, ondanks de crisis, nog ongeveer 80 mensen naar werk toe kunnen begeleiden, er 
zijn meer woningen verkocht dan in 2010 (2011: 63 woningen t.o.v. 39 woningen in 2010) terwijl ook het verkochte aantal m2 bedrijventerreinen een licht 
stijgende tendens liet zien. Dat is een greep uit onze resultaten. Voor een uitgebreide samenvatting van onze beleidsresultaten verwijs ik u graag naar de in 
de jaarrekening opgenomen clusterverantwoording.

Financieel sluiten we 2011 af met een negatief resultaat van 1,8 miljoen euro. Hierin is echter een verliesvoorziening begrepen van 4 miljoen euro voor 
De Bronnen. Zonder deze verliesvoorziening zou het resultaat derhalve 2,2 miljoen euro positief hebben bedragen, wat mij tevreden stemt. Hierbij moet 
wel opgemerkt worden, dat een groot deel van dit resultaat als incidenteel is te beschouwen. Slechts 250 duizend euro is te beschouwen als een structureel 
resultaat wat zal worden meegenomen in de voorjaarsbrief en het in de perspectievennota op te nemen fi nancieel meerjarenperspectief. 

Duidelijk is, dat de gevolgen van de economische crisis het afgelopen jaar (verder) zichtbaar werden. Zo vallen de inkomsten uit bouwleges lager uit en is 
ook een opwaartse druk op onze sociale voorzieningen merkbaar. Ook de bouwgrondexploitaties staan onder druk, al blijft er onverminderd wel vraag naar 
wonen in een groenstedelijke sfeer.

‘Veel doelen gehaald’

Wethouder J.E. de Graaf

bijna 7.000 unieke bezoekers. 
Het is een eenvoudig 
bereikbaar kanaal waar op een 
vrijblijvende manier kennis 
kan worden gemaakt met de 
gemeentepolitiek.

Leuker kunnen we het 
niet maken…
Wel makkelijker, want sinds 
een aantal jaren probeert 

Tynaarlo een vermindering 
van administratieve lasten 
voor burgers en bedrijven 
door te zetten. In 2011 is 
dat gelukt, dankzij diverse 
decentralisaties. Ook zijn 
in 2011 bijna alle brieven, 
bezwaren, klachten op tijd en 
zorgvuldig afgehandeld.

IN BALANS
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De balans per 31 december 2011 geeft een 
inzicht in de bezittingen van de gemeente 
en de manier waarop dat wordt gefi nan-
cierd.

De belangrijkste toename van de vaste 
activa ontstaat door investeringen in de 
materiële vaste activa zoals investeringen 
in de zwembaden, riolering en diverse 
voorbereidingskredieten voor MFA’s. De 
stijging van de vlottende activa is onder 
andere het gevolg van een verder oplo-
pende boekwaarde van de grondexploitatie 
complexen en initiatieven door invester-
ingen. 

Het eigen vermogen is ten opzichte van 
2010 afgenomen met € 280.000. Dit komt 
onder meer door het negatieve jaarreken-
ing resultaat en de afname van de al-
gemene reserves. Per 31 december 2011 is 
de stand van de Algemene Reserve Grote 
Investeringen € 3.659.000. De bestem-
mingsreserves zijn onder andere door 
de verkoop van PBE Borssele, hogere 
toevoeging aan de reserve IAB door lagere 

RESULTAAT 
CA. € 2 MLN 
NEGATIEF  
Het resultaat over 2011 voor 
bestemming bedraagt € 280.000,- 
negatief. Dit resultaat betreft het 
saldo van de baten en lasten van 
de 10 clusters en de algemene 
dekkingsmiddelen onvoorzien. Een 
belangrijk onderdeel van dit resul-
taat betreft de verliesvoorziening 
voor het complex de Bronnen van 
€ 4.000.000,- Het resultaat over 
2011 heeft voornamelijk een inci-
denteel karakter. Dit betreft deels 
zaken die in 2011 niet hun beslag 
hebben gekregen en anderzijds een 
verzameling van zaken waar een 
klein voordeel op is ontstaan. 

Door de raad zijn door middel van 
het vaststellen van de primitieve 
begroting 2011, de voorjaarsbrief, 
najaarsbrief en de afzonderlijke 
raadsbesluiten mutaties in de 
reserves goedgekeurd die zijn ver-
werkt in de jaarrekening. Dit betref-
fen toevoegingen aan de reserves 
voor een bedrag van € 10.894.000 
en onttrekkingen voor een bedrag 
van € 9.155.000. Per saldo zijn 
mutaties in de reserves verwerkt 
voor een bedrag van € 1.739.000. 

Het resultaat na bestemming over 
2011 bedraagt € 2.019.668,- 
negatief. In dit negatieve resultaat 
is de verliesvoorziening voor het 
complex De Bronnen al verwerkt. 
Zonder deze verliesvoorziening zou 
2011 na resultaatbestemming met 
een positief jaarrekeningresultaat 
sluiten van € 1.980.332. 

De dekking van deze verliesvoor-
ziening is opgenomen in de resul-
taatbestemming. De bestemming 
van het rekeningresultaat vindt u 
hiernaast. 

lasten 2011 van het IAB en de mee te ne-
men gelden met 3,2 miljoen gestegen. De 
dekking voor de verliesvoorziening van de 
Bronnen, die loopt via de resultaatbestem-
ming, is hierin nog niet meegenomen.    

De langlopende schulden zijn met 
€ 7,2 miljoen toegenomen als gevolg 
van nieuw aangetrokken langlopende 
fi nanciering. 

Tot nu toe was het gebruikelijk (vanwege 
een overschot) dat er een bestemming werd 
gegeven aan het resultaat. Omdat er nu 
sprake is van een tekort is dit niet aan de 
orde. Echter er zijn vanuit het college toch 
enige zaken aangedragen die betrokken 
moeten worden in het bestemmings-
voorstel.

Daarnaast is i.v.m. de verliesvoor-
ziening van het complex De Bronnen een 
last genomen van € 4 mln. Het college stelt 
voor, hiervoor € 4 mln. te onttrekken aan 
de Arca. De AR-OBT moet vervolgens een 
vrij beschikbaar deel hebben, om 50% van 
de risico’s op complexen m.u.v. Ter Borch 
af te dekken. Daarom wordt voorgesteld om 
een bedrag van € 642.697 van de ARCA 
over te boeken naar de AR-OBT. Op het 
complex Verspreide Gronden is een winst 
genomen van € 288.238. De winst is 
toegevoegd aan de AR-OBT. Het college 
stelt voor om de winst middels de resultaat-
bestemming toe te voegen aan de ARGI.

Voor het vormen van de verliesvoor-
ziening voor het complex De Bronnen 
gaf de jaarrekening een positief resultaat 
van € 1.980.332. Doordat de dekking nog 
verwerkt moet worden middels de resul-
taatbestemming blijft er na bestemming 
van het resultaat nog een positief saldo van 
€ 932.944 over om toe te voegen aan de 
ARGI.

RESULTAAT-
BESTEMMING 



Tynaarlo als sterke, 
leefbare en sociale gemeente
Banden dorpen versterkt
De gemeente werkt er hard aan om 
de banden met de dorpen in 
Tynaarlo verder aan te halen. De 
plattelandscoördinator is hierbij 
de schakel tussen de gemeente en 
de dorpsbelangenverenigingen. 
Deze functionaris is het algemene 
aanspreekpunt voor de verenigingen 
en organiseert daarnaast 
dorpsschouwen. Naast de inzet 
van de plattelandscoördinator 
heeft de gemeente in 2011 
fi nanciële ondersteuning gegeven 
aan dorpen om zelf activiteiten 
te organiseren die de sociale 
samenhang ten goede komen. Ten 
slotte ondersteunt de gemeente de 
dorpen met aanvragen voor subsidie 
bij gemeente en provincie voor 
leefbaarheidvoorzieningen. 

Accommodaties
In 2011 heeft het college een pas 
op de plaats gemaakt rondom 
een groot deel van de geplande 
Multifunctionele accommodaties 
(Mfa’s). Het doel hiervan was om 
voor de komende periode een goed 
beeld te hebben bij actuele wensen 
en uitgangspunten en om binnen de 
gestelde budgetten de realisatie uit 
te voeren.
Naast de te ontwikkelen Mfa’s, 
zijn met de opening van het 
zwemseizoen 2011 twee geheel 
gerenoveerde buitenzwembaden 
opgeleverd in Eelde en in Vries. Ten 
slotte zijn er voor sportvereniging 
SV Yde vorig jaar nieuwe kleed-
accommodaties gerealiseerd.

Tynaarlo is koploper 
Van 07:00 uur ’s ochtends tot 19:00 
uur ’s avonds een voor-, tussen- en 
naschoolse opvang voor kinderen 
en jongeren. Dit aanbod wordt ook 
wel een dagarrangement genoemd. 
Tynaarlo is één van de koplopers 
in het tevredenheidonderzoek. Het 
aanbod in Tynaarlo is tot stand 
gekomen in samenwerking met de 
partijen die betrokken zijn bij de 
brede school. In 2011 is hiervoor 
een regiegroep opgericht onder 
leiding van de cultuurcoach, om 
gezamenlijk projecten op te zetten 
en uit te voeren. Het huidige 
aanbod bestaat voor een groot deel 
uit sportstimulering en culturele 
activiteiten. Het gemeentelijke 
aandeel hierin, verzorgd door de 

combinatiefunctionarissen, is sinds 
2011 gebundeld onder de noemer 
Sport- en Cultuurpret.

Kansen voor alle schooljeugd
Het schoolmaatschappelijk werk 
in het basisonderwijs is in 2011 
voortgezet en uitgebreid naar het 
voortgezet onderwijs. Er is een 
start gemaakt met een pilot waarin 
het jongerenwerk gekoppeld wordt 
aan het voortgezet onderwijs. 
Dit moet bijdragen aan optimale 
ontwikkelingskansen voor jongeren. 
Het speerpunt is om samen met 
school en het Centrum Jeugd en 
Gezin maatschappelijke thema’s 
te agenderen en in te bedden in het 
onderwijs. Tynaarlo richt zich meer 
en meer op het bieden van kansen 
aan de jeugd, talentontwikkeling 
en burgerschapsvorming, door 
te bouwen aan een netwerk van 
voorzieningen. Voorbeelden hiervan 
zijn de inzet van jongerenwerk 
op het voortgezet onderwijs, het 
schoolmaatschappelijk werk en 
het project “samen kijken geeft 
verrijken”.

Iedereen doet mee
Iedereen moet in Tynaarlo mee 
kunnen doen, deel uitmaken van 
de maatschappij. Daarom probeert 
het college belemmeringen weg 
te nemen. Er is bijvoorbeeld een 
integraal aanbod opgezet waar het 
gaat om schuldhulpverlening. Hierbij 
wordt ingezet op gedragsverandering 
en hulp bij schulden. Verder is er met 
Volwasseneneducatie dit jaar ingezet 
op alfabetisering, want veel mensen 
hebben moeite met lezen en 
schrijven. 

Ook heeft het college in 2011 ingezet 
op zorg en mantelzorg. Zo richt 
het Wmo-loket zich meer en meer 
middels maatwerkoplossingen op 
het compenseren van de beperking 
bij het meedoen. Met de Kanteling 
in de Wmo heeft de aanvrager meer 
eigen verantwoordelijkheid gekregen, 
waardoor maatwerk mogelijk is 
geworden. Daarnaast is er in 2011 
een reclamecampagne gehouden 
over het verlenen van mantelzorg en 
zijn er acties rondom de Dag van de 
Mantelzorg georganiseerd. Uit een 
inventarisatie onder deelnemers blijkt 
dat de ondersteuningsbehoefte vooral 
in het lotgenotencontact zit.

College houdt vinger aan 
de pols bij stichting Baasis
ONTPLOOIING EN ONTWIKKELING VAN DE LEERLINGEN STAAT VOOR 
COLLEGE VOOROP

Drie openbare basisscholen in de 
gemeente Tynaarlo werden in 2011 
als zeer zwak aangemerkt door de 
onderwijsinspectie. Dat vindt het 
college niet aanvaardbaar. Binnen 
stichting Baasis heeft deze situatie 
geleid tot ingrijpen van het bestuur. 
Uiteindelijk is het bestuur zelfs 
opgestapt en zit er inmiddels een 
nieuw management. Het college heeft 
afspraken gemaakt met de stichting 
over duidelijke voortgangs-
rapportages in 2012.

Ontplooiing en ontwikkeling van de 
leerlingen staat voorop
De gemeente wil zo snel en vroeg 
mogelijk bijsturen of ingrijpen wan-
neer de ontwikkeling en ontplooiing 
van een kind of jongere in gevaar 
komt. Dit kan sinds 2011 doordat de 
leerplicht onderdeel is geworden van 
het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). 
Scholen weten de leerplichtambte-

naar ook steeds beter te vinden voor 
informatie en advies. Er wordt steeds 
vaker preventief gehandeld door de 
leerplichtambtenaar en er zijn meer 
verwijzingen naar bureau Halt gedaan 
ten opzichte van het vorige schooljaar 
2010-2011.
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Arbeidsmarktbeleid Tynaarlo 
helpt mensen aan werk

Het project Mien Werk heeft in 2011 veel mensen vanuit de bijstand naar 
regulier werk of vrijwilligerswerk geleid. De aanpak is dus succesvol; 
een aantal inwoners van Tynaarlo zijn na jarenlange afhankelijkheid van 
inkomensondersteuning weer aan het werk! Daarnaast is de instroom in de 
inkomensondersteuning door deze werkwijze, ondanks de economische crisis, 
beperkt gebleven.

BEGELEIDEN NAAR WERK WERPT VRUCHTEN AF

DE GROEVE KAN WEER JAREN 
(VEILIG) VOORUIT
ONDERHOUDSNIVEAU WEGEN IN DE TOEKOMST DAARENTEGEN ZWAAR ONDER DRUK

In 2011 heeft de 
gemeente samen 
met de provincie 
en de inwoners het 
dorp De Groeve 
fl ink op de schop 
genomen. Er is nieuwe 
riolering aangelegd, 
kabels en leidingen 
zijn vervangen en 
daaroverheen is 
een goed fi etspad 
aangelegd. Naast 
het fi etspad is 
de hoofdrijbaan 
vernieuwd en daarop 
zijn kleurmarkeringen 
aan-gebracht op de 
kruispunten en bij de 
school, om de veiligheid 
verder te verbeteren. De 
doorstroming van het 
verkeer in De Groeve is 
door de aanpassingen 
sterk verbeterd.

Accent op verbeteren 
verkeersveiligheid
Tynaarlo heeft in 2011 
veel energie gestoken 
in het verbeteren van 
de verkeersveiligheid. 
Nagenoeg alle 
scholen in de 
gemeente hebben het 
verkeersveiligheidlabel 
gehaald. Op deze 
manier wordt via 
beïnvloeding van 
gedrag, gericht op de 
leerlingen, gezorgd 
voor een grotere veilig-
heid in het verkeer.

Onderhoudsniveau 
wegen in de toekomst 
onder druk
Het onderhoudsniveau 
van de wegen in de 
gemeente schiet op 
termijn mogelijk onder 
BOR-6 niveau (Beheer 

Openbare Ruimte). 
Dit heeft te maken 
met de exponentiële 
stijging van de 
onderhoudskosten 
van het gemeentelijke 
wegenbestand, omdat 
onderhoud wordt 
uitgesteld. 

Er zit een groot verschil 
tussen de werkelijk 
geïnspecteerde 
onderhoudskosten en de 
beschikbare budgetten 
voor onderhoud. Op 
dit moment moeten 
keuzes gemaakt worden 
in het onderhoud, 
waar met name het 
asfaltonderhoud 
onder te lijden heeft. 
Onder gelijkblijvende 
omstandigheden zit 
Tynaarlo over drie jaar 
onder BOR-6 niveau.
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Ruimte en kansen voor 
ondernemers in Tynaarlo
ONTWIKKELINGEN IN WINKELCENTRA EN RUIMTE OM DOOR TE GROEIEN OP 
BEDRIJVENTERREIN

Riolering
In 2011 heeft Tynaarlo drie 
grote rioleringsprojecten af-
gerond. Een project waar de 
riolering is vervangen in drie 
straten in Eelde, het volledige 
rioleringsstelsel in De Groeve 
en een project in Zuidlaren. 

Tegengaan zwerfvuil
In Tynaarlo zijn afgelopen jaar 
390 afvaldumpingen geregis-
treerd. In 300 gevallen heeft 
de gemeente een verdachte 
kunnen aanspreken. Om het 
zwerfvuilprobleem tegen te 
gaan, is in 2011 het voortgezet 
onderwijs voor het eerst be-
trokken bij het bestrijden van 
dit probleem. De leerlingen 
van het AOC Terra in Eelde en 
het Zernike Junior College in 
Zuidlaren ruimden zwerfvuil 
op langs zogenaamde 
“snoeproutes”. 
Milieu
In 2011 zijn er fl inke resultaten 

De winkelcentra in de drie 
grote kernen van de gemeente 
Tynaarlo (Vries, Eelde-
Paterswolde en Zuidlaren) 
staan aan de vooravond van 
een opfrisbeurt. Samen klaar 
voor de toekomst. Daarom 
wordt met alle betrokken 
partijen uit Eelde-
Paterswolde en Vries gewerkt 
aan Centrumplannen. In 
2011 is besloten dat de 
verschillende locaties in 
Zuidlaren los van elkaar 
worden ontwikkeld. Voor 
ondernemers uit de gemeente 
is er daarnaast ook nog eens 
voldoende ruimte om verder 
te groeien op 
bedrijventerrein Vriezerbrug.

Voortgang centrumplannen
In 2012 legt de gemeenteraad 
van Tynaarlo de plannen 
voor het nieuwe centrum van 

Eelde ter inzage, wanneer 
de overeenkomsten voor de 
invulling van de drie nieuwe 
bouwblokken zijn getekend. 

Voor Paterswolde wordt begin 
2012 een bestemmingsplan 
opgesteld. Hierin worden de 
aanleg van een rotonde en 
de uitbreiding van de Albert 
Heijn verwerkt. Voor de 
ontwikkeling van het centrum 
van Vries zijn in 2011 
verschillende mogelijkheden 
onderzocht. 

Samen met betrokken 
ontwikkelaars en winkeliers is 
gekeken naar de haalbaarheid 
van de plannen. In 2012 
start, in navolging van 
Eelde en Paterswolde, een 
klankbordgroep om de 
plannen in Vries verder uit te 
werken.

Contact en dienstverlening
In 2011 heeft het college een 
aantal bedrijven bezocht voor 
een kennismakingsgesprek 
met de ondernemer en een 
rondleiding door zijn of 
haar bedrijf. Deze bezoeken 
worden als positief ervaren en 
daarom gaat b&w er in 2012 
mee verder. Daarnaast is het 
Verbeterplan Normenkader          
bedrijven opgesteld en 
vindt de uitvoering hiervan 
plaats. Dit houdt in dat 
werkprocessen worden 
aangepast en dat de nieuwe 
website  begin 2012 klaar is. 
Daarnaast worden 
ondernemers proactief 
geïnformeerd en verlopen 
de vooroverleggen voor het 
afgeven van omgevings-
vergunningen goed.

Ontwikkelingen in 
de recreatiebranche 
Voor het verbeteren van de 
aantrekkelijkheid van het 
Zuidlaardermeergebied zijn 
een aantal bijeenkomsten 
gehouden. Hier is met de 
ondernemers uit het gebied 
geïnventariseerd wat moet 
worden opgepakt. In 2012 
wordt dat gezamenlijk verder 
uitgewerkt. Verder is met de 
andere Drentse gemeenten 
op de Hondsrug een marke-
tingcampagne gestart rond 
Geopark de Hondsrug. Ten 

Schoon 
en gezond 
leven, 
onder en 
boven de 
grond

slotte heeft het Meerschap 
Paterswoldsemeer in 2011 
verder uitvoering gegeven 
aan het project ‘opwaardering 
toeristisch-recreatieve 
infrastructuur.  

Realisatie bedrijventerrein 
Kraneburg Zuid 
gestagneerd 
In 2011 is de realisatie van 
Kraneburg Zuid gestagneerd. 
De plannen om het terrein 
verder te ontwikkelen worden 
samen met de gemeente 
Groningen besproken. 

RECONSTRUCTIE RIOLER-
ING, TEGENGAAN ZWERF-
VUIL EN EEN GOED MILIEU

Ruimtelijke 
ordening en 
volkshuis-
vesting

In 2011 is er veel gebeurd op 
het gebied van woningbouw. 
De planontwikkeling in Ter 
Borch en Oude Tolweg is 
verder gebracht en eind 2011 
is het plan Groote Veen op de 
markt gekomen. Daarnaast 
heeft het college afgelopen 
jaar een onderzoek naar de 
woningbehoefte voor de 
gemeente laten opstellen, 
waarin ook de Bronnen in 
Vries werd meegenomen. 

Aansluitend is een start 
gemaakt met een nieuw 
woonplan voor de hele 
gemeente. Ten slotte is het plan 
Zuidoevers grondig tegen het 
licht gehouden. 

Via een interactief proces 
met betrokken partijen is de 
best passende ontwikkelvisie 
bij dit plan en de huidige 
marktomstandigheden tot stand 
gekomen.

Baanverlenging
Voor de baanverlenging van 
GAE is het bestemmingsplan 
in 2011 vastgesteld door 
de gemeenteraad. Nadat de 
Raad van State begin 2012 
de laatste bezwaren van 
tafel veegde, kan na een 
jarenlang proces de schop de 
grond in. In het verlengde 

FINANCIEEL TYNAARLO

Riolering
In 2011 heeft Tynaarlo drie 
grote rioleringsprojecten 
afgerond. Zo is de riolering 
vervangen in drie straten 
in Eelde, was het volledige 
rioleringsstelsel in De Groeve 
aan de beurt en liep er een 
project in Zuidlaren. 

Zwerfvuil tegengaan
In Tynaarlo zijn afgelopen 
jaar 390 afvaldumpingen 
geregistreerd. In 300 gevallen 
heeft de gemeente een 
verdachte kunnen aanspreken. 
Om het zwerfvuilprobleem 
tegen te gaan, is in 2011 het 
voortgezet onderwijs voor 
het eerst betrokken bij het 
bestrijden van dit probleem. 
De leerlingen van het AOC 
Terra in Eelde en het Zernike 
Junior College in Zuidlaren 
ruimden zwerfvuil op langs 

zogenaamde “snoeproutes”. 

Milieu
In 2011 zijn er fl inke 
resultaten geboekt op het 
gebied van energiebesparing 
en klimaat. Het 
energieverbruik van openbare 
verlichting is de afgelopen 
jaren met circa 15% 
afgenomen, ondanks dat er 
meer verlichting is gekomen 
vanwege de realisatie van 
nieuwe woonwijken. 
Tynaarlo maakt meer en meer 
gebruik van energiezuinige 
straatverlichting. 

Los van deze concrete 
besparingen heeft de 
gemeente een aantal 
activiteiten georganiseerd om 
bewustwording bij burgers 
en bedrijven te vergroten. 
Belangrijke acties waren de 
week van de vooruitgang, 
ingebruikname van de 
elektrische laadpalen en de 
nacht van de nacht. 

Kwestie van smaak
Voor het verhogen van 
de biodiversiteit zijn op 
verschillende locaties in onze 
gemeente kruidenrijke
bermen ingezaaid. Met name 
in de dorpen leidt dit tot 
discussie met enkele 
bewoners rondom het beeld 
en het verzorgingsniveau. 
Afgesproken is dat de 
gemeente het eerst bij de vier 
uitgevoerde locaties laat en 
dat de kruidenrijke bermen in 
2012 worden geëvalueerd.

hiervan is in 2011 door 
alle gebruikers van en 
in de omgeving van de 
luchthaven gewerkt aan 
een toekomstvisie voor 
de luchthaven waarbij 
specifi ek aandacht is 
besteed aan het 
voorterrein.


