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Geachte raadsleden,

In deze brief brengen we u op de hoogte van de voortgang van de centrumontwikkeling in Zuidlaren. Na 
een intensief participatietraject stelde uw raad op dinsdag 3 december 2019 de ontwikkelrichting vast. 
Daarmee werd de inventarisatiefase afgerond en heeft u richting gegeven aan de uitwerking van de 
concrete plannen.

Gesprekken met de supermarkten
We zijn inmiddels het gesprek aangegaan met de supermarktpartijen waarmee we een 
intentieovereenkomst hadden gesloten. Wij hebben ze laten weten dat wij de intentieovereenkomst 
ontbinden, omdat deze gezien de ontwikkelrichting en besluitvorming in uw raad niet meer uitvoerbaar is. 
Op dit moment praten we met de twee supermarkten in het centrum van Zuidlaren over het bereiken van 
een gelijk speelveld voor de supermarkten aan weerszijden van de Grote Brink.

Aanbesteding ruimtelijke uitwerking
Nu de Ontwikkelrichting klaar is en de inventarisatiefase is afgerond, zit het werk van Citisens er op. We 
besteden de ruimtelijke uitwerking van de plannen in juni aan. Zoals toegezegd in uw raad steken wij dit 
proces zo in dat de woningbouwplannen onafhankelijk van de centrumontwikkeling ontwikkeld kunnen 
worden. Dat doen we middels twee opdrachten. 

Op basis van de Ontwikkelrichting wordt voor het centrumgebied (opdracht 1) een stedenbouwkundig 
programma van eisen opgesteld. We onderscheiden hierin onderstaande deelgebieden. Deze kennen 
alle drie hun eigen uitwerking: 

a)    de Stationsweg en de Millystraat; 
b)    voorterrein PBH en de (kop van de) Grote Brink en; 
c)     de overige Brinken. 

Voor de woonwijk (opdracht 2) wordt een stedenbouwkundig programma van eisen, stedenbouwkundig 
plan en een beeldkwaliteitsplan opgesteld. 

Om de samenhang, kwaliteit en daarmee de toekomstbestendigheid van het centrum te borgen worden 
de bureaus die verantwoordelijk zijn voor uitvoering van de opdrachten gevraagd om op onderdelen 
goede afstemming met elkaar te hebben. 
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Na het doorlopen van de aanbestedingsprocedure werken we de concrete plannen samen met de 
bureaus verder uit met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Zodra de planning hiervan 
bekend is, stellen wij uw raad daarvan in kennis
 
Vragen of opmerkingen
Wij vertrouwen er op u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, 
neem dan contact op met Delia Nijdam van team Ruimte & Ontwikkeling via 0592 - 266 662 of 
d.nijdam@tynaarlo.nl.  

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders

mr. J. Th. van Nieukerken drs. M.J.F.J. Thijsen
gemeentesecretaris Burgemeester
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