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Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries,  
 
Portefeuillehouder:   mevr. N. Hofstra  
Behandelend ambtenaar: mevr. S.J. Veenstra 
Doorkiesnummer:   0592 – 266 865  
E-mail adres:                s.veenstra@tynaarlo.nl 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd) 
-   Projectplan opwaardering watergerichte toeristisch-recreatieve infrastructuur (ter inzage)  
 
Onderwerp 
Ontwikkelingen rond het Zuidlaardermeer 
 
Gevraagd besluit 

1. Kennisnemen van het projectplan ‘Opwaardering watergerichte toeristisch-recreatieve 
infrastructuur’. 

2. De gemeenschappelijke regeling ‘Samenwerking Zuidlaardermeer gemeenten’ opheffen, 
onder de volgende voorwaarden: 
a. Twee derde van de gemeenten besluit tot opheffing. 
b. Het gemeenschappelijk orgaan stelt een regeling vast omtrent de gevolgen van de 

opheffing, welke goedkeuring heeft van Gedeputeerde Staten.   
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Het verbeteren van de recreatieve mogelijkheden in en rond het Zuidlaardermeer, het handhaven en 
ontwikkelen van de natuur- en landschapswaarden van het meer en het herijken van de 
samenwerking tussen de organisaties, ondernemers en overheden die belangen hebben ten aanzien 
van het Zuidlaardermeer.  
 
Voor het kunnen herijken van de samenwerking stellen wij uw raad voor de huidige 
gemeenschappelijke regeling op te heffen en te komen tot een lichtere vorm van samenwerking. De 
gemeenschappelijke regeling schrijft voor dat Gedeputeerde Staten van Drenthe moeten instemmen 
met het opheffen van de regeling. Nadat uw raad heeft uitgesproken de regeling te willen opheffen, 
vragen wij de benodigde toestemming aan Gedeputeerde Staten aan de hand van een door het 
gemeenschappelijk orgaan opgestelde regeling.   
 
Ondertussen werken wij aan een samenwerkingsovereenkomst voor het formaliseren van de nieuwe 
vorm van samenwerking. Wij informeren uw raad wanneer deze samenwerkingsovereenkomst tot 
stand is gekomen. Het ondertekenen van de overeenkomst is een collegebevoegdheid.  
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Er wordt al langere tijd overlegd over het nemen van maatregelen ter bevordering van de recreatie in 
en rond het Zuidlaardermeer. De provincie Groningen heeft aangegeven bereid te zijn een groot deel 
van de kosten van de maatregelen te willen dragen, maar wil wel graag voortgang zien. Deze 
voortgang wordt nu getoond door de gemeenten, doordat zij bereid zijn het andere deel van de kosten 
te dragen. Ook willen de gemeenten de samenwerking rond het Zuidlaardermeer herijken. De 
ondernemers rond het Zuidlaardermeer vormen een belangrijke schakel in de nieuwe 
samenwerkingsvorm, die de komende tijd vorm gaat krijgen.  
 



 
Wat ging er aan vooraf 
Het Zuidlaardermeergebied is attractief voor meerdere vormen van recreatie en herbergt bovendien 
bijzondere natuurwaarden. Vanuit de behoefte te komen tot een goede afstemming tussen de 
natuurwaarden en de dag- en verblijfsrecreatie in het gebied, is in 1996 het ‘Integraal 
ontwikkelingsplan Zuidlaardermeergebied’ opgesteld. Dit integrale plan is tot stand gekomen in 
opdracht van de samenwerkende Zuidlaardermeergemeenten: Haren, Hoogezand-Sappemeer en 
Tynaarlo (toen nog Zuidlaren).  
In 2011 is vanuit de samenwerking een bijeenkomst georganiseerd met alle ondernemers en 
organisaties, die belangen hebben ten aanzien van het meer. Tijdens de bijeenkomst is getracht de 
problemen en kansen rond het meer in beeld te brengen.  
Vervolgens heeft de Vereniging Recreatieve Belangen Zuidlaardermeer (de VRBZ) in 2013 het 
initiatief genomen met de drie gemeenten, de provincies Groningen en Drenthe, het Gronings- en 
Drents Landschap, het Waterschap Hunze en Aa’s en het Recreatieschap Drenthe het plan uit 1996 
te evalueren en tot een structuurvisie voor het Zuidlaardermeer te komen.  
 
Gedurende dit proces is besloten geen visie te ontwikkelen, maar te bespreken welke concrete 
maatregelen op voldoende draagvlak bij alle partijen zouden kunnen rekenen en hiervoor een plan te 
maken. Door deze ontwikkeling vormt het Integraal ontwikkelingsplan Zuidlaardermeergebied nog 
steeds de basis voor het plan met maatregelen, het ‘Projectplan opwaardering watergerichte 
toeristisch-recreatieve infrastructuur’, dat nu voorligt.    
 
Voor het kunnen treffen van de maatregelen is geld nodig. Aan de overheden in het gebied waar het 
Zuidlaardermeer ligt is gevraagd subsidie te verlenen. De provincie Groningen is bereid 50% van de 
kosten te subsidiëren. Aan de gemeenten wordt gevraagd de andere helft van de kosten te dragen. 
Aan Tynaarlo is een subsidie van €15.293,60, excl. BTW gevraagd. Wij hebben als college besloten 
deze bijdrage te verlenen. De kosten zijn gedekt uit de middelen ‘Tynaarlo Verbindt’.  
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
 
 

                           
 


