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In uw brief van 21 september verwijst u naar het amendement dat is aangenomen tijdens de behandeling 
van de ontwikkelrichting voor centrumontwikkeling Zuidlaren op 3 december 2019. U geeft aan dat wij 
een duidelijke opdracht van de raad niet tijdig hebben uitgevoerd en de raad hier niet tijdig over hebben 
geïnformeerd. U draagt het college daarom op om voor 15 oktober 2020 met het eindresultaat van het 
onderzoek te komen. In deze brief treft u onze reactie. 
 
Geen datum genoemd in vastgestelde besluitenlijst 
In uw brief schrijft u dat de gemeenteraad onderstaand amendement heeft aangenomen: 
 
“Het op een participatieve manier onderzoeken en opstellen van een herinrichtingsplan van de openbare 
ruimte van het compacte centrumgebied en hierbij nadrukkelijk aandacht te hebben voor het bevorderen 
van combinatiebezoek, het sociale verblijfsklimaat en de inrichting als ontmoetingsplek van de kop van de 
Grote Brink voor 1 mei 2020”. 
 
Tijdens de behandeling van het amendement heeft wethouder R. Kraaijenbrink aangegeven dat wij het 
amendement over kunnen nemen, maar dat wij hier meer tijd voor nodig hebben. Er is tijdens de 
raadsbehandeling geen concrete datum afgesproken. In de vastgestelde besluitenlijst is het amendement 
als volgt opgenomen: 
 
 “2.2. Het op een participatieve manier onderzoeken en opstellen van een herinrichtingsplan van de 
openbare ruimte van het compacte centrumgebied en hierbij nadrukkelijk aandacht te hebben voor, het 
bevorderen van combinatiebezoek, het sociale verblijfsklimaat en de inrichting, als ontmoetingsplek, van 
de kop van de Grote Brink.” 
 
Brief voortgang centrumontwikkeling Zuidlaren 28 april 
Op 28 april hebben wij uw raad een brief gestuurd over de centrumontwikkeling. Hierin hebben we u 
geïnformeerd over de voortgang en de aanbesteding van de ruimtelijke uitwerking van de 
ontwikkelrichting in juni. Tevens gaven wij hierin aan dat zodra de planning bekend is, wij uw raad 
hierover informeren.  
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Inmiddels is de aanbesteding afgerond, hebben we de eerste stappen gezet in het opstellen van het 
stedenbouwkundig programma van eisen, heeft er een eerste gesprek plaatsgevonden met de 
klankbordgroep over het proces op hoofdlijnen en hebben we een procesplanning uitgewerkt. Binnenkort 
ontvangt u dan ook een brief met meer informatie over de planning en processtappen.  
Zoals in de brief aangegeven werken wij conform het amendement de plannen op een participatieve 
manier uit.  
 
Beantwoording technische vragen 29 juni 
Op 29 juni hebben wij u n.a.v. uw technische vragen een doorkijk gegeven in de planning. Zoals u hieruit 
op kan maken is de planning die u het college op wil leggen niet haalbaar.  
 
Integrale aanpak 
Zoals u in uw brief aangeeft biedt een integrale aanpak meerwaarde voor het gehele centrum. Uw 
mening dat het herinrichtingsplan zonder problemen separaat opgepakt kan worden delen wij echter niet.  
Het herinrichtingsplan van het centrum hangt samen met vele facetten die voor een goed resultaat in 
samenhang bekeken moeten worden en zeker niet los van elkaar gezien kunnen worden. Daarbij kan 
gedacht worden aan de uitkomst van het gelijkwaardig speelveld tussen beide fullservice supermarkten, 
het stedenbouwkundig plan voor de voorzijde van de PBH, de uitwerking van de grote brink, de uitkomst 
van het onderzoek naar de rondweg, de uitwerking van het nastreven van een compact centrumgebied in 
relatie tot het sociaal verblijfsklimaat en het stimuleren van combinatiebezoek. De uitkomsten hiervan 
vormen de basis voor het herinrichtingsplan. 
 
Tot slot 
Zoals u heeft kunnen lezen is er geen sprake van het niet tijdig uitvoeren van een opdracht en het niet 
tijdig informeren van de raad. We zijn op dit moment druk bezig met de uitvoering van het raadsbesluit en 
het amendement, echter vraagt dit zoals tijdens de raadsbehandeling op 3 december, de brief van 28 
april en de beantwoording van uw technische vragen op 29 juni aangegeven tijd. Uiteraard doen wij zoals 
tijdens de raadsbehandeling aangegeven ons best om hierbij snelheid te halen.  
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact 
opnemen met D. Nijdam via het algemene nummer 0592 - 266 662. 
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