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Op 14 september bespreekt u, tijdens uw vergadering, het Stedenbouwkundig Programma van Eisen 
(SPvE) voor de woningbouwontwikkellocatie Laarhove in Zuidlaren. In deze brief informeren wij u daarom 
graag over de laatste stand van zaken. 
 
Verplaatsing manege 
Tijdens vorige raadsvergaderingen heeft wethouder Kraaijenbrink meermaals aangegeven dat we 
juridisch in ons recht staan om de opstalovereenkomst met de manege niet te verlengen evenals het 
opzeggen van het recht op medegebruik (mocht daar al sprake van zijn). Uiteraard willen we dit proces 
zorgvuldig doorlopen. Op 6 juli heeft de wethouder toegezegd het gesprek hierover met de manege 
(verder) aan te gaan.  
 
Dit gesprek heeft op 2 september jl. plaatsgevonden. In het gesprek zijn de voortgang en de planning 
doorgenomen. Beide partijen hebben uitgesproken vertrouwen te hebben in een goede uitkomst. We 
verwachten nog dit jaar tot afspraken te kunnen komen voor een tijdelijk voortgezet gebruik na 1 januari 
aanstaande. Ook is afgesproken om op korte termijn een derde taxateur aan te wijzen. Een 
vervolggesprek vindt op korte termijn plaats.   
 
We hebben ook vroegtijdig advies ingewonnen bij onze huisadvocaat. Hun standpunt is als vertrouwelijke 
bijlage ter kennisgeving bijgevoegd. Volledigheidshalve is ook het tijdsverloop van het taxatieproces als 
vertrouwelijke bijlage toegevoegd.  
 
Planning 
De in het SPvE opgenomen planning is door het verplaatsen van de behandeling in uw raad niet meer 
actueel. De verwachting is dat de vertraging meer zal zijn dan enkel de tussenliggende periode van de 
betreffende raadsvergaderingen.  
Staat in het SPvE nog dat we uitgaan van besluitvorming over het stedenbouwkundig plan en 
beeldkwaliteitsplan eind 2021, mede door de uitgestelde besluitvorming en de geplande 
gemeenteraadsverkiezingen in het voorjaar gaan we nu uit van zomer 2022. Uiteraard schuift ook de 
verdere planvorming evenredig op.  
 
Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders 
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