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1. Raadsbesluit (bijgevoegd)   
2. Kader stellende nota herontwikkeling prins Bernhardhoeve (voorzijde en traverse), 

Zuidlaren – d.d. 9 december 2014 (ter inzage) 
3. Haalbaarheidsonderzoek locatie prins Bernhardhoeve Zuidlaren – adviesbureau 

Companen – d.d. 8 december 2014 (ter inzage) 
 
Onderwerp 
Kader stellende nota herontwikkeling prins Bernhardhoeve (voorzijde en traverse), Zuidlaren 
 
Gevraagd besluit 
1. De kader stellende nota voor de herontwikkeling van de voorzijde en de traverse van het prins 

Bernhardhoeve terrein in Zuidlaren vaststellen; 
2. Het college opdracht geven om op basis hiervan in gesprek te gaan met Leyten over de verdere 

ontwikkelingsmogelijkheden van de locatie en de mogelijke verkoop van grondposities in het plangebied.  
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Een gemeentelijke visie op de herontwikkelingsmogelijkheden van het te her ontwikkelen deel van de prins 
Bernhardhoeve (voorzijde en traverse) is gewenst. Gebaseerd op het gemeentelijk beleid en specifiek voor 
deze locatie uitgevoerde programmatische en ruimtelijke verkenningen, wordt hiervoor een richting gegeven in 
voorliggende kader stellende nota.  
 
Voor het mogelijke woningbouwprogramma op de prins Bernhardhoeve locatie is extern advies ingewonnen. De 
woningmarkt bevindt zich immers in een turbulente tijd; de economische crisis in algemene zin, alsmede de 
crisis op de woningmarkt specifiek, hebben de afgelopen jaren geleid tot een grillige markt waar vraag en 
aanbod moeilijk te voorspellen zijn. Gelet op deze onzekerheden is adviesbureau Companen gevraagd om het 
beoogde woningbouwprogramma voor Zuidlaren nog eens goed tegen het licht te houden. De analyses uit de 
structuurvisie wonen 2013 zijn met het aanvullend onderzoek herijkt en verder uitgediept en toegespitst op de 
planvorming van de prins Bernhardhoeve locatie. Het advies van Companen heeft een plek gekregen in de 
kader stellende nota.  
  
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
In het verlengde van de besluitvorming over de verplaatsing van de Albert Heijn c.q. de mogelijke realisering 
van een nieuwe supermarkt op het voorterrein van de prins Bernhardhoeve, heeft de raad opdracht gegeven 
een (projecten)structuurvisie voor deze locatie op te stellen.  
 
Het college heeft er vervolgens voor gekozen de verdere planontwikkeling voor de locatie van de Prins 
Bernhardhoeve te faseren en als eerste stap een kader stellende nota op te stellen. De raad is hierover 
schriftelijk geïnformeerd (brieven d.d. 26-08-2014 en d.d. 16-09-2014). Toegezegd is dat de kader stellende 
nota ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd en daarna zal worden uitgewerkt tot een structuurvisie. 
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Op deze manier wil het college tegemoet komen aan de afspraak die met de raad gemaakt is om hem 
vroegtijdig in en bij planprocessen te betrekken en de raad op deze manier in positie te brengen om zijn kader 
stellende rol in te vullen. 
 
In de context van dit voorstel speelt de vergunningsaanvraag van Albert Heijn. Albert Heijn heeft een aanvraag 
ingediend om – vooruitlopend op de herontwikkeling van de prins Bernhardhoeve – alvast een tijdelijke 
vestiging te mogen realiseren op deze locatie. Voor een zorgvuldige afhandeling van deze aanvraag is 
vaststelling van de kader stellende nota noodzakelijk. 
 
Wat ging er aan vooraf 
De herontwikkeling van het Prins Bernhardhoeve terrein (voorzijde en traverse) kent een lange 
voorgeschiedenis. Belangrijke ijkpunten in deze voorgeschiedenis zijn onder meer: 
- intentieovereenkomst tussen gemeente en Leyten (2008) 
De gemeente heeft in 2008 een intentieovereenkomst met Leyten gesloten om gezamenlijk de haalbaarheid 
van de ontwikkeling van het Prins Bernhardhoeve terrein te onderzoeken. 
  
- besluitvorming over het stedenbouwkundig kader voor het centrum van Zuidlaren (april 2011)  
Omdat dit kader niet door de gemeenteraad werd vastgesteld, is de inzet van het college vervolgens geweest 
om de afzonderlijke plannen in het centrumgebied - in overleg met de verschillende initiatiefnemers - los van 
elkaar tot (her)ontwikkeling te brengen. Voor de locatie van de Prins Bernhardhoeve betekende dit dat de 
initiatiefnemer (Leyten) plannen ging uitwerken voor detailhandel (waaronder een nieuwe AH supermarkt), een 
gezondheidscentrum, zakelijke dienstverlening, horeca en wonen. Deze plannen zijn zowel aan de bevolking 
gepresenteerd als aan de raad. Deze plannen zijn echter nooit zover gekomen – mede vanwege de hierna 
vermelde discussie rondom de verplaatsing van de Albert Heijn -, dat deze ter besluitvorming voorgelegd 
konden worden aan college en raad. 
 
-  installatie van de klankbordgroep Zuidlaren (december 2012) 
Omdat de plannen voor de verschillende centrumlocaties de nodige weerstand opriepen bij de bevolking, is op 
initiatief van de raad een klankbordgroep geformeerd. In deze klankbordgroep zijn diverse belangenorganisaties 
vertegenwoordigd, maar zitten ook inwoners op persoonlijke titel.  
 
- besluitvorming rondom de verplaatsing van de Albert Heijn (februari 2014)  
Begin 2013 ontstond er discussie over nut en noodzaak van de beoogde verplaatsing van de Albert Heijn. 
Uiteindelijk heeft de gemeenteraad begin 2014 besloten medewerking te verlenen aan de realisatie van een 
nieuwe supermarkt op de locatie van het prins Bernhardhoeve terrein (om daarmee de verplaatsing van de 
Albert Heijn te faciliteren). Verder werd besloten dat voor de verdere herontwikkeling van deze locatie ingezet 
wordt op een combinatie van wonen, gezondheidscentrum, zakelijke dienstverlening en horeca en dat daarvoor 
een structuurvisie moet worden opgesteld. 
 
Hoe zijn inwoners betrokken / worden ze  geïnformeerd? 
Verschillende belanghebbende partijen zijn bij de het tot stand komen van deze kader stellende nota 
geraadpleegd: Leyten (ontwikkelaar/initiatiefnemer), de RCE, de klankbordgroep Zuidlaren, de eigenaren van 
het Brinkhotel, het Laarwoud en de grillroom Massada III. De reacties van deze partijen zijn verwerkt in de nota 
(zie ook hoofdstuk 5). Op bepaalde punten bleken de wensen van verschillende partijen niet (volledig) 
verenigbaar. Op die punten is een richting gekozen die zo goed mogelijk recht doet aan de verschillende 
belangen. 
 
Leyten 
Voor Leyten geldt dat zij van mening zijn dat zij al veel concessies hebben moeten doen in de toegestane 
bouwhoogte en het programma, met name op het gebied van horeca en (zakelijke) dienstverlening. Maar 
Leyten heeft vooral bezwaar tegen de kaders op het gebied van: 
- woningbouwdifferentiatie, en dan met name het aandeel sociale huurwoningen (circa 20%). Leyten wil in deze 
fase het percentage sociale huurwoningen nog niet vastleggen. 
- woningbouwdichtheid, 15-20 w./ha voor het deelgebied met grondgebonden woningen. Leyten wil een hogere 
woningbouwdichtheid voor dit deelgebied.  
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Klankbordgroep 
Het concept van de kader stellende nota is met de klankbordgroep besproken. Tijdens de bijeenkomst is de 
kadernota op hoofdlijnen gepresenteerd en konden vragen worden gesteld. De klankbordgroep heeft haar 
reactie vervolgens schriftelijk naar de gemeente gestuurd. Deze schriftelijke reactie is nog een keer met de 
klankbordgroep besproken. Dit gesprek leidde tot een goed wederzijds begrip over elkaars standpunten/visies 
en de overwegingen die bij de totstandkoming van de nota een rol spelen. Ook werd gezamenlijk gezocht naar 
een goede wijze van formulering van enkele kaders zodat hier over en weer een gedragen beeld is ontstaan. 
 
Het advies van de klankbordgroep heeft op bepaalde punten tot wijzigingen in de kader stellende nota geleid. In 
onderstaande tabel is in hoofdlijnen de reactie van de klankbordgroep weergegeven en de wijze waarop deze 
verwerkt is in de kader stellende nota.  
 
Onderwerp 
 

Klankbordgroep Kader stellende nota 

horeca Akkoord met functie, twijfel over 
afzetbaarheid/behoefte in de markt 
voor 400 m2 

I.p.v. 400m2 direct toe te staan, wordt nu in de 
kader stellende nota ingezet op 200 m2 bij recht 
en 200 m2 bij aantoonbare behoefte.  
 

(zakelijke) 
dienstverlening 

Deze functie niet toevoegen op het 
PBH-terrein, prioriteit in het lint 

Legt ook prioriteit in het lint, maar geeft via nee, 
tenzij redenering wel mogelijkheden / zet de 
inpassingsmogelijkheden voor deze functie niet 
geheel op slot.  
 

woningen Vraagt aandacht voor de fasering 
en voorkomen van overlast in de 
tussenfases  
 

Hiervoor zijn kaders opgenomen.  

verkeer Kijk ook naar effecten omliggende 
wegenstructuur 
 

Hiervoor is een extra kader opgenomen.  

parkeren Twijfelt of de totale 
parkeerbehoefte wel ingepast kan 
worden op het terrein van de PBH.  

Aantal parkeerplaatsen is een hard kader. 
Inpassing moet een plek krijgen in de 
uitwerking/het ontwerp.  
 

rooilijn Rooilijn handhaven op plek (recent 
gesloopte) pbh-hal, met behoud 
van groen voorterrein. 

Dit advies van de klankbordgroep staat haaks 
op het advies van de RCE. De RCE pleit juist 
voor het herstel van de bebouwingswand als 
begrenzing van de brinkruimte (herstel 
historische rooilijn). Deze inzet wordt door de 
gemeentelijke stedenbouwkundig adviseur 
onderschreven. De RCE geeft hierbij aan dat de 
huidige verhoogde groene inrichting aan de 
voorzijde van de PBH het karakter heeft van 
een plantsoen en dat dit zowel ruimtelijk als 
historisch-stedenbouwkundig gezien tot een 
verzwakking van de betekenis en de beleving 
van de brink leidt.   
 
In overleg met een vertegenwoordiging van de 
klankbordgroep en de RCE is gezocht naar een 
goede oplossingsrichting. Hieruit is het voorstel 
naar voren gekomen om te werken met een 
referentielijn die op circa 10 m. afstand van de 
weg (brink oostzijde) ligt. De nieuwe bebouwing 
moet rondom deze lijn worden geplaatst; zowel 
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ervoor als erachter.  
 
Opgemerkt wordt dat deze oplossingsrichting 
onvoldoende draagvlak heeft binnen de 
klankbordgroep. Standpunt van de 
klankbordgroep blijft dan ook behoud “huidige” 
rooilijn.  
 

bouwhoogte 
 

max bouwhoogte 2 lagen met kap Ten aanzien van de massa wordt een 
maatvoering van 2 lagen met een kap als een 
maximum gezien. Langs de Laarweg en/of het 
binnengebied waar de voorzieningen komen is 
het daarentegen denkbaar om een uitzondering 
te maken op de toegestane bouwhoogte. In de 
stedenbouwkundige uitwerking kan bekeken 
worden of hier incidenteel een hoogteaccent 
van 3 lagen met kap kan worden ingepast.  
 

gootlijn doorlopende gootlijn i.v.m. 
beleving dakenlandschap 

Langs de Grote Brink en de Laarweg wordt de 
doorlopende gootlijn voorgeschreven, 
daarachter mag de gootlijn wel doorbroken 
worden.  
 

waterhuishouding 
 

Hemelwaterafvoer niet aansluiten 
op Laarwoud i.v.m. waterkwaliteit 

Bij de nadere verkenning van opties wordt ook 
de waterkwaliteit meegewogen. 
 

 
Dit overzicht is (inclusief paginaverwijziging) ook opgenomen in de kader stellende nota (hoofdstuk 5). 
 
De door de klankbordgroep genoemde thema’s zullen bij het voorzetten van het proces om te komen tot een 
structuurvisie aandacht vragen. De structuurvisie zal meer ontwerpend van karakter zijn en zal daarmee voor 
betrokkenen concreter en meer verbeeldend zijn.  
 
Eigenaren Brinkhotel, Laarwoud en grillroom 
De concept kader stellende nota is ook besproken met de eigenaren van het Brinkhotel, Laarwoud en het pand 
grillroom Massada III. Tijdens de gesprekken bleek dat de kadernota op een goede wijze rekening houdt met de 
belangen van de eigenaar van het Laarwoud. Met name de toegankelijkheid van het bos en de ontwikkeling die 
in het gebied van de traverse plaats kan vinden waren daarbij belangrijke aandachtspunten. De eigenaren van 
het pand van de grillroom konden zich vinden in de wijze waarop dit pand in de kadernota wordt behandeld.  
 
De eigenaren van het Brinkhotel hebben naar aanleiding van de bijeenkomst schriftelijk hun bedenkingen tegen 
de plannen voor het PBH-terrein geuit. Deze brief is als bijlage bij de nota opgenomen. In de kader stellende 
nota worden de belangen van het hotel onderkend. Bij de verdere uitwerking zal met de genoemde aspecten 
rekening moeten worden gehouden.  
 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) 
Een concept van de kader stellende nota is voorgelegd aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). De 
RCE heeft hierop per mail gereageerd. Volgens de RCE zou de gekozen moeten worden voor het herstel van 
de bebouwingswand als begrenzing van de brinkruimte aan de Brink Oost Zijde en niet voor het principe van 
een voortzetting van de brinkruimte. Van belang daarbij, zoals ook in de nota wordt gesteld, is een 
stedenbouwkundig “intermediair” tussen de Brink Oost Zijde en de nieuwe bebouwing. Ook de vormgeving van 
de stedenbouwkundige relatie met de beschermde buitenplaats Laarwoud is vanuit het oogpunt van 
cultuurhistorie essentieel. Hiervoor zijn in deze nota kaders opgenomen.   
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Gezien de intenties van de huidige kadernota zou het volgens de RCE een gemiste kans zijn voor de 
continuïteit van de gekozen stedenbouwkundige karakteristiek langs de Brink Oost Zijde als het grillrestaurant 
niet zou worden opgenomen in de nieuw te ontwikkelen volumes. Deze wens is niet als harde eis in de 
kadernota overgenomen, omdat hiervoor medewerking van de pandeigenaren nodig is. 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Bij een positief besluit van de gemeenteraad op voorliggende beslispunten, gaat het college met Leyten (de 
initiatiefnemer/ontwikkelaar) in gesprek over de verdere ontwikkelingsmogelijkheden van de locatie en de 
mogelijke verkoop van de grondposities in het plangebied. De verdere planontwikkeling is afhankelijk van de 
uitkomsten van, en de besluitvorming over, deze gesprekken. 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
De raad heeft bij haar besluit van 4 februari 2014 een krediet van € 35.000,- beschikbaar gesteld voor het 
opstellen van de structuurvisie, ten laste van planologie beleid (cluster 8, programma 15). Met het college is 
afgestemd dat dit budget ingezet zou worden voor de kader stellende nota.  
 
De kosten voor het opstellen van de structuurvisie zullen – conform de Wro (grondexploitatiewet)  – worden 
verhaald op de initiatiefnemer.  
 
De kosten voor de tussenliggende stap (gesprek over doorontwikkeling en verkoop grondpositie) zijn niet 
verhaalbaar en worden – conform jaarrekening 2013 – verantwoord op het bouwplaninitiatief voorzijde PBH en 
ten laste worden gebracht van het budget initiatieven.   
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
N. Hofstra, loco- burgemeester 

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
 
 

                           
 


