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Geacht college, 
 
Al vele jaren zijn de verschillende betrokkenen bij natuur, landschap, recreatie en toerisme rond het 
Zuidlaardermeer in goed overleg over een goede afstemming en ontwikkeling van deze functies. Doel 
van het overleg is om de potenties van dit prachtige gebied zo goed mogelijk te benutten. Voor het 
behoud en de ontwikkeling van natuur en landschap is er al veel gebeurd en ook op het gebied van 
recreatie en toerisme zijn er de afgelopen jaren al diverse voorzieningen gerealiseerd.  
 
Vertegenwoordigers uit de toeristisch-recreatieve sector constateren echter dat er nog enkele 
maatregelen (in de openbare ruimte) nodig zijn om de natuurgerichte recreatie zo goed mogelijk te 
faciliteren. Zeker in de wereld van recreatie en toerisme geldt immers dat stilstand achteruitgang is. 
Revitalisering van de toeristisch-recreatieve voorzieningen op en rond het Zuidlaardermeer blijft 
noodzakelijk om de aantrekkingskracht van het gebied en daarmee de bezoekers, de bestedingen en 
de werkgelegenheid te behouden. 
 
De afgelopen jaren zijn in verschillende overlegvormen vele maatregelen besproken, uitgewerkt en 
soms weer weggestreept. Uiteindelijk is er overeenstemming dat de volgende maatregelen op dit 
moment nodig zijn: 

- Baggeren Noordlaardervaartje 
- Aanleggen steiger bij uitmonding Noordlaardervaartje en verwijderen bestaande steigers 
- Aanleggen steiger bij uitkijktoren Oostpolder Onnen 
- Aanleggen steiger bij gemaal Oostpolder 
- Vervangen bestaande beschoeiing bij schiereiland Paviljoen Meerwijck 
- Herinrichten “binnenzijde” schiereiland 
- Aanleggen steiger op kop van schiereiland 
- Aanleggen steiger van schiereiland naar strand 
- Aanleg activiteitenterrein op strand. 

 
Deze maatregelen worden in het projectplan (bijlage 1) nader toegelicht en zijn ook op kaart 
aangegeven (bijlage 2). In bijlage 3 vind u een begroting voor de genoemde maatregelen, waarvan de 
kosten op € 268.974,40 worden geschat. Vanwege diverse onzekerheden in deze begroting houden 
wij rekening met 10% onvoorzien.  
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Op verzoek van de ondernemers en andere betrokkenen bij recreatie en toerisme rond het 
Zuidlaardermeer, zal Recreatieschap Drenthe als coördinator van dit project fungeren. Voor de 
projectleiding en administratie door Recreatieschap Drenthe rekenen wij € 5.000,-. Ook voor het 
opstellen van een bestek ten behoeve van de aanbesteding begroten wij een bedrag van € 5.000,-. 
De kosten voor dit project komen daarmee in totaal op € 305.871,84 (excl. BTW). 
 
De provincie Groningen heeft aangegeven dat zij 50% van deze kosten voor haar rekening wil 
nemen, wanneer andere partijen de andere helft bijdragen.  
 
De toeristisch-recreatieve ondernemers rond het Zuidlaardermeer, verenigd in de VRBZ,  hebben 
veel tijd en energie gestoken in de voorbereiding van deze plannen. Waar mogelijk zullen zij helpen 
bij de realisatie en het beheer van de voorzieningen. Dit geldt met name voor het activiteitenterrein en 
de steiger bij Paviljoen Meerwijck. Het is de bedoeling om zo veel mogelijk voor onderhoudsarme 
materialen te kiezen. Ook voor de promotie van het Zuidlaardermeer zien de ondernemers een rol 
voor zich weggelegd, bijvoorbeeld via een website, op beurzen en door het uitbrengen van de 
vaarkaart. Een substantiële financiële bijdrage voor de realisatie kan van hen echter niet verwacht 
worden, onder andere vanwege het publieke karakter van de te realiseren voorzieningen.  
 
Voor de resterende 50% doen wij een beroep op de drie gemeenten rond het Zuidlaardermeer: 
Haren, Hoogezand-Sappemeer en Tynaarlo. Gelet op enerzijds het gezamenlijke belang (15%, dus 
5% per gemeente) en anderzijds de locatie van de maatregelen (35%) stellen wij de volgende 
verdeling voor: 
 
Haren    5% + 15% = 20% = € 61.174,40 
Hoogezand-Sappemeer 5% + 20% = 25% = € 76.468,00 
Tynaarlo    5% +   0% =   5% = € 15.293,60 
 
Alle bedragen zijn exclusief BTW. 
 
Graag horen wij of: 
 
- U in kunt stemmen met de genoemde maatregelen voor de opwaardering van de watergerichte 

toeristisch-recreatieve infrastructuur; 
- U de gevraagde financiële bijdrage van € 15.293,60 (excl. BTW, dus € 18.505,26 incl. BTW) 

beschikbaar wilt stellen; 
- U de verantwoordelijkheid voor beheer en onderhoud van de te realiseren voorzieningen op uw 

grondgebied op u wilt nemen. 
 
Hoogachtend, 
Recreatieschap Drenthe, 
 
 
 
 
(H. Hartog, directeur). 
 
 
 


