
 

Raadsvergadering d.d. 26 november 2013 agendapunt 8 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 11 november 2013. 
 
Onderwerp:        Initiatiefvoorstel Rotonde Adoptieplan  
 
Portefeuillehouder:        Op voorstel van de fracties van de PvdA en D66 
Behandelend ambtenaar:  -- 
Doorkiesnummer:              0592-544173/050-3095141 
E-mail adres:                     a.lubbers@live.nl / h-m.engels@online.nl  
Gevraagd besluit:         
Desgewenst de gevraagde discussie voeren en het college op te dragen de mogelijkheden voor 
het invoeren van een Rotonde Adoptieplan nader te onderzoeken en daarbij na te gaan welke 
vorm het beste passen in de gemeente Tynaarlo en doorvoor met een nadere uitwerking te komen. 
 
Bijlagen:  
- adoptieplan gemeente Assen (ter informatie) 

 
 

Toelichting 

In meer gemeenten in Nederland worden rotondes onderhouden door plaatselijke ondernemers. Het 
groen op deze rotondes wordt niet meer onderhouden door de gemeenten, maar door lokale bedrijven. 
De gedachte daarachter is om bedrijven gedurende bepaalde tijd de rotondes te laten onderhouden 
waarvoor in ruil deze bedrijven ruimte krijgen op de rotondes om hun naam (visitekaartje) aan te brengen 
om daarmee hun bedrijf onder de aandacht te brengen. De gemeenten Haren en Assen kennen 
inmiddels een Rotonde Adoptieplan. De ervaring leert dat er bij zowel de gemeente als hoveniers 
tevredenheid is over de uitvoering en het beheer.   
  
Wij willen graag middels een initiatiefvoorstel een discussie openen over het opzetten van een Rotonde 
Adoptieplan. Wij, vanuit de fracties van de PvdA en D66 zouden graag zien dat in navolging elders in 
Nederland, ook de gemeente Tynaarlo een Rotonde Adoptieplan vaststelt om daarmee vanuit een aantal 
gezichtshoeken, zoals te noemen, de representativiteit, de creativiteit in het onderhouden en   
kostenbeheersing, plaatselijke ondernemers het onderhoud aan gemeentelijke rotondes uit te laten 
voeren. 
 
Het is mogelijk om een dergelijk plan in eigen beheer op te zetten en uit te laten voeren door derden of 
door middel van een derde partij de volledige planvoorbereiding en beheer te laten uitvoeren.  
 
Vanuit de gemeente Tynaarlo zien wij mogelijkheden om het bedrijfsleven de mogelijkheid te bieden om 
rotondes te adopteren. De rotondes moeten daarbij wel representatief blijven of representatief worden 
ingericht. Het Rotonde Adoptieplan is niet primair bedoeld als bezuiniging, maar kan wel een geringe 
bezuiniging opleveren. Eerder gaat het ons om eerder plaatselijke ondernemers te betrekken bij het 
onderhouden van onze rotondes. 
 
Hoe werkt het Rotonde Adoptieplan: 
 
Na invoering van het Rotonde Adoptieplan kunnen geïnteresseerden zich aanmelden bij de gemeente.  



 

Indien er voor een rotonde meerdere gegadigden zijn, wordt er gekeken naar de aanbieding die voor de 
gemeente Tynaarlo het gunstigst is. De adoptant is bij voorkeur een in onze gemeente gevestigd bedrijf 
of instelling (bijv. school) Ook een groep van bedrijven mogen een rotonde adopteren. 
 
Richtlijnen van het Rotonde Adoptieplan 
 
De adoptant dient een voorstel in bij de gemeente. De gemeente toetst dit voorstel op uitstraling, 
(verkeers)veiligheid en het onderhoud. De kosten die gemoeid zijn met de nieuwe aanleg zijn voor de 
adoptant. In ruil daarvoor mag een beperkte vorm (ook in grootte) van reclame van het bedrijf op de 
rotonde worden aangebracht.  
De adoptie van de rotonde is in principe voor een periode van 5 jaar. Verlenging, van beide kanten, is 
mogelijk met een periode van 5 jaar.   
 
Om welke rotondes gaat het 
   
Het gaat daarbij om rotondes van wegen in eigendom van de gemeente en wel om de volgende: 

- rotonde Stationsweg Zuidlaren, 
- rotonde (middengeleiding) Oude Rijksweg Vries, 
- rotonde Meerweg Paterswolde, 
- rotonde Meerweg Vriezerbrug, 
- aan te leggen rotonde Paterswolde 

De rotonde in De Punt plaatsen wij niet in dit rijtje; deze rotonde omvat een kunstwerk. De kunst op 
rotondes zal in onze ogen buiten dit adoptieplan moeten vallen; onderhoud van kunstwerken blijft in 
beheer van de gemeente Tynaarlo. 
 
Financiën 
 
Wij verwachten een financieel voordeel in de uitvoering en het beheer van de rotondes te verkrijgen. 
De hoogte valt op dit moment door ons niet vast te stellen.  
 
Evaluatiemoment 
 
Na invoering van het plan lijkt het ons goed om 2 jaar na uitvoering dit plan te evalueren. 
 
Gevraagd besluit: 
 
Desgewenst de gevraagde discussie voeren en het college op te dragen de mogelijkheden voor het 
invoeren van een Rotonde Adoptieplan nader te onderzoeken en daarbij na te gaan welke vorm het beste 
passen in de gemeente Tynaarlo en doorvoor met een nadere uitwerking te komen. 
 
 
 
 
 
 
 
Namens de fracties van de PvdA en D66 
 
Mevr. A. Lubbers (PvdA fractie) 
 
Mevr. M.A. Engels-van Dijk (D66 fractie) 
 


