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Onderwerp:    Stedelijke wateropgave Zuidlaren 
 
 
 
 
Geachte heer Galetzka, 
 
Als bijlage bij deze brief doen wij u de nadere uitwerking van de stedelijke wateropgave Zuidlaren d.d. 11 maart 
2013 toekomen. 
 
In de globale stedelijke wateropgave uit 2006 staat beschreven dat voor de kernen Eelde / Paterswolde, 
Zuidlaren en Vries de stedelijke wateropgave nader uitgewerkt moet worden. Met de nadere uitwerking is 
gestart met Eelde / Paterswolde, afgerond op 19 september 2012. Vervolgens is gestart met de nadere 
uitwerking van de kern Zuidlaren welke nu als bijlage is toegevoegd aan deze brief. Komend voorjaar wordt met 
de nadere uitwerking van Vries gestart, welke volgens planning in de zomerperiode wordt afgerond.  
 
De nadere uitwerking van Zuidlaren heeft als uitkomst dat er geen waterbergingsopgave in Zuidlaren is. Enkele 
delen van Zuidlaren heeft wel te maken met een afwateringsproblemen.  
 
Komend jaar wordt gewerkt aan een aantal afkoppelprojecten. Bij deze projecten wordt gekeken naar de 
mogelijkheden om de afvoer van hemelwater uit de kern van Zuidlaren te verbeteren.  
 
Indien er nog vragen zijn kunt u contact opnemen met dhr. S. Berends, beleidsmedewerker Water via 
telefoonnummer: 0592 266 978 of per e-mail: s.berends@tynaarlo.nl.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het college van burgemeester en wethouders 
  
  
  
D. Volmer 
Concernmanager Gemeentewerken 
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Onderwerp:    Stedelijke wateropgave Zuidlaren 
 
 
 
 
Geachte heer Dijk, 
 
Als bijlage bij deze brief doen wij u de nadere uitwerking van de stedelijke wateropgave Zuidlaren d.d. 11 maart 
2013 ter kennisname toekomen. 
 
In de globale stedelijke wateropgave uit 2006 staat beschreven dat voor de kernen Eelde / Paterswolde, 
Zuidlaren en Vries de stedelijke wateropgave nader uitgewerkt moet worden. Met de nadere uitwerking is 
gestart met Eelde / Paterswolde, afgerond op 19 september 2012. Vervolgens is gestart met de nadere 
uitwerking van de kern Zuidlaren welke nu als bijlage is toegevoegd aan deze brief. Komend voorjaar wordt met 
de nadere uitwerking van Vries gestart, welke volgens planning in de zomerperiode wordt afgerond.  
 
De nadere uitwerking van Zuidlaren heeft als uitkomst dat er geen waterbergingsopgave in Zuidlaren is. Enkele 
delen van Zuidlaren heeft wel te maken met een afwateringsproblemen.  
 
Komend jaar wordt gewerkt aan een aantal afkoppelprojecten. Bij deze projecten wordt gekeken naar de 
mogelijkheden om de afvoer van hemelwater uit de kern van Zuidlaren te verbeteren.  
 
Indien er nog vragen zijn kunt u contact opnemen met dhr. S. Berends, beleidsmedewerker Water via 
telefoonnummer: 0592 266 978 of per e-mail: s.berends@tynaarlo.nl.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het college van burgemeester en wethouders 
  
  
  
D. Volmer 
Concernmanager Gemeentewerken 
 


