
Geachte Dames/heren,

Allereerst dank voor het geboden moment, namens VOZ Zuidlaren maken wij gebruik van dit
schriftelijke inspraakmoment. Vanwege ingelaste ALV (supermarkt discussie), lukt het ons niet om
persoonlijk aanwezig te zijn. Daarbij, onze voorzitter René Kuipers is in de afgelopen 2 edities
verschenen om in te spreken, maar onverrichterzake weer naar huis gegaan.

VOZ maakt zich economisch zorgen over de wijze waarop Gemeente Tynaarlo omgaat met
winkelbestemmingen in het actieve winkellint van Zuidlaren. Als één van de weinige winkelkernen in
de verre regio hebben we praktisch niet te maken met leegstand, we komen eerder ruimte tekort.

Wij willen u adviseren om NIET mee te werken aan onttrekken van winkelruimte op de locatie
Stationsweg 38b-40, waarin nu Giny Mode is gevestigd. De logica die Gemeente Tynaarlo in deze
tracht te hanteren druist in tegen álle bespiegelingen en gemaakte afspraken m.b.t. nieuwe plannen
centrumontwikkeling Zuidlaren, de vele ingeleverde zienswijzen hierop bevestigen onze mening en
gedachte hierover.

VOZ is het dan ook oneens met de ‘’Nota van beantwoording zienswijzen’’ zoals die is opgesteld.
Het wijzigen van dit bestemmingsplan geeft onaanvaardbare schade voor het winkellint, het zorgt
voor versnippering in plaats van clustering, en dát toch is wat de Gemeente Tynaarlo voorheeft met
Zuidlaren? In haar reactie geeft de Gemeente aan, bij punt 14.5, dat van schade of omzetverlies geen
sprake zal zijn, en dat continuïteit gewaarborgd is. Wij zijn benieuwd hoe de Gemeente aan deze
wijsheid komt.

Al op 25 maart 2019 hebben wij middels een schrijven aan College van B&W, de volgende ambtelijke
citaten benoemd:

● “Geadviseerd wordt om dit initiatief te faciliteren en de bestaande winkelruimte te
onttrekken, dit heeft geen invloed op de continuïteit van het winkellint.”

● “Het onttrekken van deze winkelruimte (ca. 115 m2) versterkt de positie van het winkellint.”
● “Het betreft een hernieuwd initiatief dat zelfstandig in alle scenario’s rondom het

centrumplan Zuidlaren geen nadelige effecten heeft. Het plan kan zelfs als katalysator of
voorbeeld dienen.”

Op 30 april 2019 liet Gemeente Tynaarlo(documentnr.1200474) aan VOZ weten dat het geen beleid
kent voor het onttrekken van winkelbestemming in het centrum van Zuidlaren. Op 20 mei 2019 heeft
VOZ richting College van B&W gereageerd, helaas tot op heden zonder inhoudelijke en/of
onderbouwde reactie vanuit Tynaarlo.

VOZ heeft destijds aanzienlijk financieel bijgedragen in het realiseren van parkeerplaatsen aan ‘’Het
Achterom’’, uiteraard in hoofdzaak bedoeld voor bezoekers winkelcentrum.

Meermaals is door ons met Gemeente Tynaarlo gecommuniceerd inzake kaderlijnen m.b.t.
begrenzing nieuwe kernwinkelgebied, waarbij door Gemeente Tynaarlo alsook door
onderzoeksbureau Citisens is gesteld dat aan de westzijde van het winkellint die grens ‘’ter hoogte’’
van de Zuiderstaat ligt. Onlangs is door ons nog een bezoek gebracht aan de verantwoordelijke
wethouder, o.a. om duidelijkheid te krijgen inzake de mistige omschrijving ‘’ter hoogte van’’. Ons
werd verteld dat deze lijn slechts een fictieve lijn was, niet meer en niet minder,…..we moesten ons
er maar niet druk over maken. Hierop hebben we nog geantwoord: ‘’als het niet meer is dan
fictiviteit, zou je de lijn dus ook weg kunnen laten’’?



Wellicht is dit een juiste moment om die fictieve lijnen, waar VOZ zich maar niet te druk over moet
maken, om te gaan zetten in geijkte lijnen en begrenzing.

Recente onderzoeken door Gemeente Tynaarlo ingehuurde onderzoeksbureaus zoals bv. RHO
ADVISEURS hebben aangetoond dat behoefte is aan ca, 2400 m2 ‘’non food’’, die ruimte is
momenteel niet beschikbaar, en vanuit die gedachte is het opmerkelijk dat u winkelruimte en winkels
laat verdwijnen en bezette winkelruimte om wilt zetten naar woonruimte.

Onlangs vernamen wij dat de aanvrager voor deze bestemmingswijziging eerst een aanvraag zou
hebben ingediend voor winkelruimte beneden en appartementen daarboven, ons is daar niets van
bekend en mede om die reden hebben wij een WOB verzoek ingediend om e.e.a. helder te krijgen.
Tot onze verbazing gaat de aanlevering daarvan in gedeelten, en na verschillende malen per mail te
hebben gecommuniceerd met Gemeente TYnaarlo, werden we geïnformeerd dat we uiterlijk 28
oktober de benodigde stukken kunnen verwachten.

Per bouwperceel aldaar is maximaal 1 woning toegestaan, ingeleverde plannen zijn in onze visie dan
ook in strijd met bestemmingsplan op die locatie. De Gemeente geeft in een reactie bovendien aan
dat het hier de voormalige pastorie betreft, en om die reden weer wordt terug gegrepen naar de
oorsprong. Echter de oorsprong is heide, en vanuit die visie zouden er weer schapen moeten lopen
straks.

Tot slot merkt VOZ op dat de Gemeente op verschillende zienswijzen nogal ontwijkende antwoorden
geeft, zoals bijvoorbeeld bij punt 14.1, waarin de indiener suggereert dat de Gemeente zélf heeft
geadviseerd tot wijziging bestemmingsplan. In haar reactie draait de Gemeente om dit antwoord
heen, maar uit verschillende citaten van een collegevoorstel d.d. 15 oktober 2018 rond dit initiatief,
blijkt wel degelijk dat Gemeente Tynaarlo zélf advies uitbrengt tot planvorming.

Nogmaals adviseren wij u om niet in te stemmen met dit plan, en sámen op te trekken zoals we met
elkaar hebben afgesproken in de nieuwe plannen rondom centrumontwikkeling Zuidlaren.

Met verbindende groet,

VOZ Zuidlaren


