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Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 4 februari 2014 
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Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Subsidieaanvraag (ter inzage) 
-   Exploitatie en opstartbegroting (ter inzage) 
 
Onderwerp 
Projectvoorstel “De Hondsrug verbeeldt!” 
 
Gevraagd besluit 
1. Kennisnemen van het projectvoorstel ‘De Hondsrug verbeeldt’ voor het organiseren van een 

zandsculpturenevenement in de Prins Bernhardhoeve (inclusief expositie, theater en andere 
activiteiten in het kader van het uitbeelden van de kwaliteiten van ‘Geopark De Hondsrug’.  

2. Een onderhandse lening van € 150.000 verstrekken tegen een rente van 4,5% aan de 
‘Stichting De Hondsrug verbeeldt’, onder de voorwaarde dat door de stichting dekking wordt 
gevonden voor de gehele opbouw- en opstartkosten van het project van € 548.500.  

3. Ten bate van het educatieve deel van het evenement een subsidie van € 50.000 verstrekken 
ter ondersteuning van het project en deze subsidie te dekken uit de budgetten voor economie 
en recreatie en toerisme. 

 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Sinds het gebied De Hondsrug de status van Geopark heeft gekregen, is er in Drenthe een unieke 
kans ontstaan toeristen naar het gebied te trekken. Het streven van het Geopark is o.a. in 2016 5% 
meer overnachtingen te realiseren in het Hondsruggebied. Hiervoor is het nodig activiteiten te 
organiseren waar mensen op afkomen. Het voornemen een zandsculpturenevenement in Zuidlaren te 
organiseren past zowel in het verbeelden van de ontstaansgeschiedenis van De Hondsrug als in de 
doelstelling meer overnachtingen te realiseren voor het gebied. Vanuit het Geopark is dan ook 
enthousiast gereageerd op het zandsculpturenevenement.  
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
De exploitant van de Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren werkt aan een gevarieerde 
evenementenkalender voor het geven van een invulling van het beurs en evenementencomplex die in 
overeenstemming is met de vraag van potentiële bezoekers binnen de (juridische) mogelijkheden. Een 
initiatief waarover in dit kader al langer wordt nagedacht is het organiseren van een zandsculpturen- 
evenement in de periode mei – medio september.  
 
Vanuit de projectorganisatie van de initiatiefnemers van Geopark de Hondsrug wordt in de gemeenten 
op de Hondsrug gezocht naar evenementen en andere activiteiten die de ontstaansgeschiedenis en 
de ontwikkeling van het inmiddels 150.000 jaar oude gebied kunnen verbeelden. Het idee van een 
zandsculpturenevenement in de Prins Bernhardhoeve past goed in de stappen die vanuit Geopark de 
Hondsrug worden gezet voor het verbeelden en vermarkten van het gebied. Vanuit het Geopark is 
daarom met enthousiasme gereageerd op het zandsculpturenevenement. Verwacht wordt dat het 
evenement gedurende de zomermaanden 100.000 tot 150.000 bezoekers naar Zuidlaren kan trekken. 



 
Vanuit deze potentie wordt door de organisatoren, de Stichting De Hondsrug verbeeldt, gezocht naar 
middelen om het project op te zetten. Aan onze gemeente wordt gevraagd een lening te verstrekken 
aan de stichting. Voor de lening wordt (gedeeltelijk) een onderpand verstrekt.  
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Het project wordt gedurende de maanden mei tot en met september uitgevoerd.  
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd?  
Voor een groot deel van de lening wordt een onderpand verstrekt. Voor het verstrekken van een 
lening is geen dekking nodig. De lening wordt in een periode van maximaal 5 jaar afgelost. Over de 
periode van aflossing en zekerstellingen moeten met Stichting De Hondsrug verbeeldt nadere 
afspraken worden gemaakt. De dekking van de subsidie komt uit de gelden voor het stimuleren van de 
economie in Tynaarlo (Tynaarlo verbindt! (totaal beschikbaar 125.000) en de gelden voor Geopark de 
Hondsrug en Actieplan vrijetijdseconomie (42.300)).    
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
P. Adema, burgemeester 

 
 

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

                           
 


