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Onderwerp 
Kadernota Economie Tynaarlo verbindt! 
 
Gevraagd besluit 

1. In te stemmen met de ‘Kadernota Economie Tynaarlo verbindt!’ 
2. Voor de periode van vier jaar € 100.000 per jaar beschikbaar te stellen voor de ondersteuning 

en uitvoering van het beleid.   
3. Kennisnemen van de ‘Startnotitie Verbinden en Samenwerken’.  

 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Het laatste economisch beleidsplan voor Tynaarlo dateert uit 2002. Sinds 2002 is er op economisch 
gebied veel veranderd. Door de krediet- en economische crisis, de vergrijzing, wijzigingen op de 
woningmarkt en de ontwikkelingen in de regio Groningen-Assen is het tijd het economisch beleid 
tegen het licht te houden.  
Dit wordt ook door de ondernemers aangegeven, bijvoorbeeld in het recent gehouden onderzoek naar 
de MKB- 
vriendelijkste gemeente.   
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Voor het opstellen van het nieuwe economisch beleid is aan de hand van een startnotitie een proces 
opgestart dat moet leiden tot een kadernota. De kadernota wordt uitgewerkt in een structuurvisie 
economie en vier actieplannen. Deze actieplannen leveren tevens input voor de structuurvisie en 
genereren concrete zaken waaraan de komende jaren gewerkt kan worden.  
 
De afgelopen jaren is vooral op projectbasis nieuw economisch beleid ontwikkeld. Dit beleid is niet 
vastgelegd in gedragen beleidsstukken, waardoor een heldere lijn en samenhang ontbreken. De 
gemeente moet duidelijke antwoorden kunnen geven op vragen als: Waar staat Tynaarlo economisch 
in de toekomst?, Waar stimuleert de gemeente ontwikkelingen en waar niet? Op welke wijze worden 
ondernemers en instellingen ondersteund? Het kunnen beantwoorden van deze vragen vergt een 
visie, die gestoeld is op de economische dragers van Tynaarlo. De economische dragers zijn: 
 

1. Tynaarlo is een strategisch gelegen gemeente in het meest verstedelijkte gebied van Noord 
Nederland, is goed ontsloten en heeft een adembenemend landschap. 

2. De afgelopen tien jaar is de werkgelegenheid in de zorg en het aantal zelfstandigen zonder 
personeel in de gemeente explosief toegenomen. 



3. Er wordt steeds meer geld besteed aan recreëren en ontspannen. Tynaarlo heeft de potentie 
de vraag naar vrijetijdsbesteding te faciliteren.  

4. De gemeente beschikt over een luchthaven en werklocaties met een goede potentie.  
 
Vanuit deze dragers is gekomen tot de volgende missie, visie en strategie: 
 
‘Samen met ondernemers en initiatiefnemers zorgen voor een aantrekkelijk en duurzaam woon-, 
verblijf-, en ondernemersklimaat, waardoor de werkgelegenheid, bedrijfsontwikkeling in de regio en 
het woongenot in de gemeente gestimuleerd worden.’  
 
De visie is ‘Tynaarlo verbindt!’. Waarbij gedacht moet worden aan netwerken van bedrijven, 
infrastructuur en de bereikbaarheid, maar ook aan het verbinden van wonen, werken en recreëren en 
het verbinden van ondernemers, initiatiefnemers en markten.  
 
Vanuit deze missie en visie wordt gezocht naar de bouwstenen van het nieuwe beleid. Het hoofddoel 
van dit beleid is verbinden, faciliteren en kwaliteitsverbetering. Als subdoelen zijn benoemd: 
 

- de ontwikkeling van het gebied rond Groningen Airport Eelde en de bereikbaarheid van de 
omliggende steden (‘Bereikbaar Tynaarlo’); 

- faciliteren van bedrijven en zelfstandigen, bijvoorbeeld voor het opvangen van de toegenomen 
zorgvraag en het benutten van de potentie die de gemeente heeft op het gebied van recreatie 
en toerisme (‘Bedrijvig Tynaarlo’); 

- innovatieve en duurzame bedrijven op de voorgrond plaatsen en evenementen omarmen 
(‘Energiek Tynaarlo’); 

- netwerken versterken en dienstverlening optimaliseren (‘Ondernemend Tynaarlo’). 
 
Het behalen van deze doelen kan de gemeente niet alleen. Samenwerken is daarom van groot 
belang. Voor het opstellen van de actieplannen zijn Bert van der Hoek (Lentis), Marco van de Kreeke 
(Groningen Airport Eelde), Lubbert Dijkhuizen (Rijksuniversiteit Groningen) en Willem Otto Nachbar 
(De Bloemert) benaderd. Ze zijn tevens bereid gevonden de functie van ambassadeur voor het 
ondersteunen van de lokale economie op zich te nemen.  
 
In de nota is verder beschreven welke rol de gemeente voor zichzelf ziet weggelegd in de ontwikkeling 
van de economie. De gemeente wil: aanjagen, ondersteunen en dienstverlenend zijn. Nieuw ten 
opzichte van de huidige situatie is de nadruk gelegd op de rol die de gemeente heeft bij het verwerven 
van subsidies en het aanmoedigen tot het doen van investeringen. Ook de rol die de gemeente heeft 
als plantoetser en handhaver verdient aandacht in een nota over de lokale economie. Zolang het 
mogelijk is deze rol helder en uitlegbaar in te vullen en goed toepasbaar te maken, hoeft het de 
economische ontwikkelingen niet in de weg te staan en kan het bijdragen aan een ‘level playing field’ 
voor ondernemers.   
 
Wat ging er aan vooraf 
De lokale economie kan niet los worden gezien van de mondiale, nationale en regionale economische 
ontwikkelingen en demografische trends en ontwikkelingen. Voor het inzichtelijk maken van deze 
ontwikkelingen is gesproken met een dentank, bestaande uit: ondernemers, winnaars van de 
‘Ondernemersprijs Tynaarlo’ en directeuren van de grotere bedrijven en instellingen in de gemeente, 
is bronnenonderzoek gedaan en zijn door zowel de denktank als intern SWOT’s opgesteld. Deze 
stukken zijn als bijlage bij de startnotitie gevoegd.   
 
Hoe informeren we de inwoners? 
Het formuleren van gedragen kaders voor nieuw economisch beleid is een enorme uitdaging, die moet 
worden aangegaan met partners, stakeholders / belanghebbenden en alle anderen die graag willen 
meedenken over het nieuwe beleid. Voor dit proces is een structuur ontworpen die is opgenomen in 
de startnotitie. 
   
De kadernota is doorgenomen met de Vriezer Ondernemersvereniging, de Commerciële Club Eelde, 
de Ondernemersvereniging Vriezerbrug, de Zuidlaarder Ondernemers Vereniging, de 
Ondernemersfederatie Gemeente Tynaarlo en de denktank. Met Eelde-Paterswolde Zakelijk wordt 
nog een afspraak gemaakt om de stukken door te nemen.  
 



Wanneer gaan we het uitvoeren? 
De beleidsontwikkeling rond de lokale economie is een doorgaand proces. Ten aanzien van de op te 
leveren stukken is de planning dat de structuurvisie economie eind 2013 kan worden vrijgegeven voor 
inspraak. De actieplannen worden begin 2014 opgeleverd.  
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd?  
Voor het kunnen waarmaken van de aanjaagfunctie die de gemeente graag wil vervullen is geld nodig. 
Voorgesteld wordt de komende vier jaar € 100.000 per jaar beschikbaar te stellen. Dit bedrag wordt 
gedekt uit de Algemene reserve grote investeringen en is in de Perspectievennota 2013 opgenomen.  
 
Het geld wordt ingezet als een katalysator voor het genereren van subsidies en private middelen. De 
ondernemersverenigingen krijgen een belangrijke stem in de besteding van het geld. Aan de 
verenigingen wordt gevraagd te adviseren over de inzet van het budget.  
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
P. Adema, burgemeester 

 
 

mr. J.P.J. van Muijen, secretaris 
 
 

                           
 


