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Onderwerp
Definitief onttrekken aan de openbaarheid Hoogholtje Zuidlaren
Gevraagd besluit
Het Hoogholtje Zuidlaren onttrekken aan de openbaarheid.
Wat willen wij hiermee bereiken?
o Betere doorvaart van de Zuidlaardervaart door recreatievaart.
o Voorkomen van schade aan boten.
o Besparen van onderhoud op Hoogholtje Zuidlaren.
o Onderzocht wordt nog of het mogelijk is om het schelpenpad over de kade te verlengen
richting De Groeve om daar aan te sluiten op het Hoogholtje De Groeve.
Waarom komen we nu met dit voorstel?
Na het tijdelijk verwijderen van de Hoogholtjes ten behoeve van project “Renovatie Zuidlaardervaart”
zijn er verzoeken ontvangen voor het niet terugplaatsen van Hoogholtje Zuidlaren. Op 18 juni 2013
heeft de raad het ontwerpbesluit vastgesteld. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het onttrekken
aan de openbaarheid van Hoogholtje Zuidlaren.
Wat ging er aan vooraf
In de winter 2012 – 2013 is de Gemeente Tynaarlo gestart met de renovatie van de Zuidlaardervaart.
Tijdens de uitvoering zijn beide Hoogholtjes verwijderd zodat de aannemer vrije doorvaart heeft
door de Zuidlaardervaart.
Na het verwijderen van de Hoogholtjes kregen wij vanuit de scheepvaart recreatie en rondvaartboten
het verzoek het Hoogholtje het dichtst bij Zuidlaren te laten vervallen. Redenen hiervoor zijn:
o De huidige ongunstige ligging van het Hoogholtje in de bocht. Door deze ligging en de
open vlakte is het moeilijk door het Hoogholtje te sturen. Op het moment dat je in de bocht
zit en aan het bijsturen bent en vervolgens vanaf de open vlakte een windvlaag komt,
wordt je uit koers gedrukt waardoor je de steunpaal van het Hoogholtje raakt;
o Door de ligging in de bocht is het voor de scheepvaart moeilijk manoeuvreren om onder
het Hoogholtje door te varen zonder daarbij één van de steunpalen te raken.
o Het Hoogholtje ligt te ver weg van de kom van Zuidlaren waar door deze nauwelijks
gebruikt wordt.
Ook is gekeken naar het onderhoud van beide Hoogholtjes. Hoogholtje De Groeve heeft slechts
kleinschalig onderhoud nodig. Het Hoogholtje Zuidlaren heeft meer onderhoud nodig. Bij dit
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Hoogholtje moet één van de steunpalen vervangen worden. Deze steunpaal heeft zichtbare schade
door de recreatievaart / rondvaart.
Procedure
Op 18 juni 2013 heeft de raad een ontwerpbesluit vastgesteld. Dit besluit met betrekking tot het aan
de openbaarheid onttrekken van Hoogholtje Zuidlaren heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen.
Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen ingediend.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
Het Hoogholtje Zuidlaren is in verband met de werkzaamheden aan de Zuidlaardervaart al tijdelijk
verwijderd. Na het definitieve besluit kan zo snel mogelijk gestart worden met het opruimen van de
fundering van het Hoogholtje Zuidlaren.
Hoe zijn de financiën opgebouwd?
Voor het laten vervallen zijn verder geen kosten aan verbonden, het Hoogholtje Zuidlaren is immers al
verwijderd in het kader van project “Renovatie Zuidlaardervaart”. Het betreft een incidenteel bedrag.
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,
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