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Informatieavond gemeenteraad dd 25 juni 2013



Programma

� Opdracht
� Kansen vanuit ondernemers
� Gesprekken met de denktank
� SWOT en analyse
� Waar het proces toe leidt
� 1. Kadernota: missie, visie en ambitie
� 2. Structuurvisie
� 3. Actieplannen
� Dilemma’s 
� Proces
� Vragen









Opdracht

� Vraag vanuit college B&W en de OFGT

� Economisch beleid is verouderd

� Opdracht vastgelegd in ‘Startnotitie Verbinden en 
Samenwerken’



Kansen vanuit ondernemers

� Faciliteer initiatieven van lokale ondernemers
� Verhoog maatschappelijke participatie nog verder
� Ontwikkelingsvisie bedrijventerrein luchthaven
� Van groot belang om keuzes te maken voor

detailhandel
� Zorg en vrijetijd
� Haven Zuidlaren en campings
� Innovatie in agribusiness
� Hoogwaardige, kennisintensieve en kleinschalige

werkgelegenheid
� Cottage industries



Gesprekken met de denktank

� Twee sessies
� SWOT 
� Analyse



SWOT

� Sterk
- Wegeninfrastructuur en ontsluiting
- Combinatie wonen, werken en toerisme
- Nabijheid grote steden
- GAE
- Ligging bedrijventerreinen

� Zwak
- Veel banen in de zorg en agrarische gemeente
- Leegloop bedrijfspanden
- Geen helder beleid
- Te weinig initiatieven



Waar leidt dit toe? 

� Kadernota
� Structuurvisie Economie
� Actieplannen: 

Vrijetijdseconomie
Zorgeconomie
Groningen Airport Eelde
Innovatie en duurzaamheid



Kadernota

� Missie:
aantrekkelijk en duurzaam ondernemersklimaat ten
bate van werkgelegenheid

� Visie:
Tynaarlo verbindt!

� Ambitie: 
Energieke, groene woon/werk gemeente



Doelen

� Hoofddoel: verbinden en kwaliteitsverbetering

� Subdoelen: 

- ontwikkeling van het gebied rond Groningen Airport
Eelde en de bereikbaarheid van de omliggende steden 
(‘Bereikbaar Tynaarlo’)

- faciliteren van bedrijven en zelfstandigen door het 
creëren van werklocaties, o.a. voor de toename van de 
zorgvraag en het benutten van de potentie die de 
gemeente heeft op het gebied van recreatie en 
toerisme (‘Bedrijvig Tynaarlo’)

- innovatieve c.q. duurzame bedrijven op de voorgrond 
plaatsen en evenementen omarmen (‘Energiek 
Tynaarlo’)

- netwerken versterken en dienstverlening optimaliseren 
(‘Ondernemend Tynaarlo’) 



Dilemma’s 
Bereikbaar Tynaarlo



Dilemma’s
Bedrijvig Tynaarlo



Dilemma’s
Energiek Tynaarlo



Dilemma's
Ondernemend Tynaarlo



Structuurvisie

� Status structuurvisie

� Evenwichtige regionale structuur
- Centrumplannen (keuzes retail) 
- Duidelijkheid over uitgifte bedrijventerreinen
- Positie Tynaarlo binnen de regio
- Ontwikkelrichting tav bouwgrond
- Recreatievoorzieningen Zuidlaardermeer, 

herinrichting Peize en Geopark De Hondsrug



Bedrijventerreinen



Actieplannen

Actieplan Luchthaven (GAE) 
� Ondernemer: Marco vd Kreeke
� Ondersteuning door Paul Kamps (+ provincie)
Actieplan Vrijetijdseconomie
� Ondernemer: Willem Otto Nachbar
� Ondersteuning: Sonja Puite en Jaap Nanninga
Actieplan Duurzame economie / innovatie
� Ondernemer: Lubbert Dijkhuizen
� Ondersteuning: John Willemse
Actieplan Zorgeconomie
� Ondernemer: Bert vd Hoek
� Ondersteuning: Simone Veenstra



Proces

� Fase 1 Startnotitie (afgerond) 
- analyse door Denktank en OFGT
- SWOT’s en onderzoek MKB
- Evaluatie beleid 2002 
� Fase 2 Opstellen nieuw beleid (2013)
- Informatieavond voor de raad (25 juni)
- Opstarten actieplannen
- Vaststellen Kadernota (september)
- Opstellen structuurvisie (oktober/november

vrijgeven voor inspraak door college of raad) 
- Opleveren actieplannen (december)
- Def. vaststellen beleid in 2014 





Vragen? 


