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Bijlage(n): Bijlage 1: Notitie herziening AB Zuidlaren

Bijlage 2: Actualisatie kredieten
Bijlage 3: Inzet reserves ter dekking incidentele lasten
Bijlage: Structurele dekking AB, wordt vertrouwelijk ter inzage 
gelegd. 

Onderwerp
Herziening Accommodatiebeleid Zuidlaren

Gevraagd besluit
De raad besluit: 
1. De inhoud van de notitie "Herziening Accommodatiebeleid Zuidlaren" vast te stellen. 
2. De in 2017 vastgestelde kredieten aan te passen, zoals opgenomen in bijlage 2, t.b.v. de 
realisatie van schoolgebouwen en de sportaccommodaties in Zuidlaren.

a. De binnen het AB-Zuidlaren beschikbare kredieten voor onderwijshuisvesting & 
binnensport te verhogen met in totaal € 5.266.293 conform bijlage 2, verminderd 
met het reeds bij de voorjaarsbrief 2020 verhoogde krediet voor CBS Stroomdal ad 
€ 714.865, per saldo derhalve € 4.551.428;

b. Een krediet beschikbaar te stellen van € 1.126.221 voor nieuwbouw van een 
gymzaal aan de Gouden Regenlaan in Zuidlaren conform bijlage 2;

c. Een krediet beschikbaar te stellen van in totaal € 1.601.800 voor de inrichting en 
aanpassing van de buitensportruimte op de Zuid-Es in Zuidlaren conform bijlage 2;

d. De structurele lasten die voortvloeien uit de bovenstaande beslissingen 1a t/m 1.c 
ad rond € 834.000 te dekken uit het binnen het AB reeds beschikbare structurele 
exploitatiebudget;

e. Van de binnen de Argi beklemde middelen voor het AB ad € 2.526.136 ter dekking 
van de incidentele lasten een bedrag van € 350.000 af te ramen en dit bedrag 
reserveren ter dekking van de kosten voor investeringen voor de FC Zuidlaren die 
samenhangen met het afzien van de plannen op de Wenakkers;

f. De incidentele lasten die voortvloeien uit de bovenstaande beslissingen 1a t/m 1.c 
te dekken uit het binnen het AB reeds beschikbare bestemmingsreserves en 
beklemde middelen voor het AB binnen de Argi conform bijlage 3.

Wat willen wij hiermee bereiken?
Het doel van het accommodatiebeleid is ongewijzigd t.o.v. eerdere besluitvorming namelijk:
“Duurzame toekomstbestendige huisvesting voor onderwijs en (binnen)sportverenigingen in 



Zuidlaren”.

Waarom komen we nu met dit voorstel?
Sinds de besluitvorming in 2015 van het accommodatiebeleid (AB), is door de gemeente Tynaarlo 
in de dorpen Eelde-Paterswolde, Vries en Tynaarlo uitvoering gegeven aan de vernieuwing van 
scholen en sportaccommodaties. De gemeenteraad heeft vervolgens in oktober 2017 ingestemd 
met de (ver) nieuwbouwplannen van scholen en de aanpak van de binnensportaccommodaties in 
Zuidlaren. 

In 2019 is een belangrijke pijler (het Harens Lyceum) weggevallen uit de AB-plannen voor 
Zuidlaren. Ook zaten er in de plannen van 2017 nog een aantal financiële onzekerheden. Naast 
een stijging van de bouwkosten waren de voor de realisatie van de plannen noodzakelijke 
verwerving van gronden van Lentis en de investeringen in infra aanpassingen binnen het AB 
Zuidlaren nog onzeker. Een herziening van de plannen bleek dan ook noodzakelijk. 

De noodzaak van vernieuwing van de schoolgebouwen en sportaccommodaties in Zuidlaren is er 
de afgelopen jaren niet minder op geworden. Na het aanpassen van de kredieten zal dan ook 
begonnen worden met de planvorming voor de (ver)nieuwbouw van de eerste scholen en 
gymzalen.

Wat ging er aan vooraf
De gemeente is reeds sinds 2003 bezig met het toekomstbestendig maken van de onderwijs en 
sportaccommodaties. Binnen het accommodatiebeleid (AB) zijn de scholen in de dorpen Eelde-
Paterswolde, Vries en Tynaarlo inmiddels vernieuwd. Daarnaast is de sportaccommodatie in Vries 
aangepast en zijn in Eelde-Paterswolde en Tynaarlo de gym- / sportvoorzieningen geheel 
vernieuwd.

Na afronding van het accommodatiebeleid in voornoemde dorpen, staat de uitvoering van het 
accommodatiebeleid Zuidlaren in de startblokken. In 2017 is hiervoor een plan aangeboden aan en 
omarmd door het college, de gemeenteraad en de samenwerkende partners vanuit het onderwijs 
en de sport.

Vanwege een aantal ontwikkelingen is een aanpassing van dit accommodatiebeleid Zuidlaren 
noodzakelijk geworden. Daartoe is een intensief traject gestart met zowel de onderwijsbesturen 
(Baasis, CKC en NoorderBasis) als de diverse sportverenigingen. Voorop stond dat de 
oorspronkelijke doelstelling overeind moest blijven: toekomstbestendige onderwijsgebouwen en 
sportaccommodaties binnen de door uw raad vastgestelde budgettaire kaders en met (zo veel 
mogelijk) draagvlak van de direct betrokkenen.

Uiteindelijk resulteert dit in een herzien plan voor het accommodatiebeleid Zuidlaren, waarbij nog 
altijd het doel van het accommodatiebeleid is blijven staan, namelijk:

“Zorgdragen voor toekomstbestendige en passende onderwijs- en (binnen) sportaccommodaties in  
Zuidlaren!”

Hoe informeren we de inwoners?
De plannen zoals omschreven in de notitie “herziening accommodatiebeleid Zuidlaren” zijn tot 
stand gekomen in gezamenlijkheid met de schoolbesturen en de betrokken sportverenigingen in 
Zuidlaren. Daar waar voor de uitvoering ook planologische procedures nodig zijn, bijvoorbeeld een 
bestemmingsplanprocedure, informeren wij de inwoners op de gebruikelijk wijze.

De schoolbesturen zijn bouwheer m.b.t. de realisatie van onderwijs gebouwen. Zij nemen ook de 
communicatie hieromtrent op zich.





Wanneer gaan we het uitvoeren?
CKC het Stroomdal is direct na besluitvorming 2017 gestart met de voorbereiding en aanbesteding 
van de vernieuwbouw van hun school. De school is voor de tijdelijke huisvesting gedurende de 
vernieuwbouw reeds verhuisd naar het Harens Lyceum. De vernieuwbouw van de school in 
Westlaren is inmiddels begonnen. 

Voor een aantal andere scholen zijn de schoolbesturen op basis van het vorige AB Zuidlaren reeds 
begonnen met het voorbereiden van de plannen. Zodra uw gemeenteraad akkoord is met de 
aanpassingen van de kredieten, zullen deze plannen voor de eerste scholen en gymzalen verder 
worden voorbereid en uitgewerkt. 

Hoe zijn de financiën opgebouwd?
In december 2015 heeft de gemeenteraad al budgetten voor het accommodatiebeleid Zuidlaren 
gereserveerd. Dit waren destijds grove ramingen. Eind 2017 zijn budgetten verder aangepast en 
geconcretiseerd op basis van het plan wat door alle partijen is omarmt. 

Deze herziening van de plannen, n.a.v. het vertrek van het Harens Lyceum en de stijgende 
bouwkosten, gaat uit van de in 2017 beschikbaar gestelde dekkingsmiddelen. Er worden in dit 
voorstel geen extra middelen aangevraagd. Ook zijn budgetten voor sloop en/of de verwijdering 
van asbest niet aangepast evenals het bestaande budget voor tijdelijke huisvesting tijdens de AB-
projecten. Vooralsnog wordt verwacht dat deze budgetten voldoende toereikend zijn. 

Wat is er onder andere gewijzigd t.a.v. het plan in 2017? 
 Nieuwbouw t.b.v. het Harens Lyceum is uit de plannen gehaald.
 Het voormalig gebouw van het Harens Lyceum wordt ingezet als tijdelijke huisvesting voor 

alle basisscholen in de periode 2020 - 2025. 
 Ramingen zijn realistisch begroot en gecompleteerd o.b.v. actuele inzichten en 

bouwkostenontwikkelingen (cijfers 2020).
 Schoolbesturen hebben opnieuw hun voorkeuren aangeven t.a.v. locaties voor de scholen.
 De nieuwste leerlingaantallen zijn toegepast (prognoses 2020) 
 De sport is geheel op de Zuid-Es op de locatie van de huidige de Zwet ingepast.  
 Er zijn geen PM-posten meer in de herziening.
 Btw is door de vervallen vrijstelling voor de sport volledig over de investeringen in de 

sportvoorzieningen berekend.


De schoolbesturen hebben n.a.v. de besluitvorming in 2017 reeds een beschikking ontvangen. Deze 
beschikkingen worden aangepast na besluitvorming door uw raad m.b.t. deze herziening. Ook voor de sport zijn 
budgetten geactualiseerd naar de meest recente inzichten. Hiermee kan op korte termijn gestart worden met de 
voorbereiding van de projecten in Zuidlaren. 

Tenslotte merken wij op, dat uitvoering van dit AB volledig past binnen de door uw raad vastgestelde 
budgettaire kaders. Naast de actualisatie van de kredieten voor onderwijshuisvesting op grond van een 
realistische inschatting van de huidige bouwkosten (prijspeil 2020), zijn de volgende elementen verwerkt bij de 
actualisatie van de kredieten.

- De nieuwste leerlingenprognoses zijn opgenomen (prognoses 2020) inclusief de daaruit voortvloeiende 
ruimtebehoefte in m2 ;

- Het Harens Lyceum is uit de doorrekening gehaald (m.u.v. de sloop);
- De infrakredieten zijn allemaal meegenomen (geen PM-posten meer);
- Er wordt geen grond meer aangekocht van Lentis;
- De gevolgen van de wijzigingen in de plannen voor de buitensport, zowel voor de sporten op De 

Wenakkers als op De Zuid-Es, door het niet meer verplaatsen van alle sporten naar De Wenakkers;
- De prijzen voor investeringen in de sportaccommodaties zijn bijgesteld op basis van de BDB-index 

(prijspeil 2020);
- De kosten voor investeringen in toegankelijkheid zijn meegenomen;



- De wijzigingen m.b.t. de btw-vrijstelling op sport zijn verwerkt.
 

In bijlage 2 een overzicht van de aangepaste kredieten.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris



Raadsbesluit nr.

Betreft: Herziening Accommodatiebeleid Zuidlaren

Raadsvoorstel Herziening Accommodatiebeleid Zuidlaren

De raad van de gemeente Tynaarlo;

Gelezen, het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d., 22 september 2020

Overweging dat het noodzakelijk si de onderwijs en (binnen)sportaccommodaties duurzaam en 
toekomstbestendig te maken. 

Gelet op artikel van de Wet op het Primair Onderwijs en de Huisvestingsverordening. 

B E S L U I T:

De raad besluit: 
1. De inhoud van de notitie "Herziening Accommodatiebeleid Zuidlaren" vast te stellen, bijlage 1. 
2. De in 2017 vastgestelde kredieten aan te passen, zoals opgenomen in bijlage 2, t.b.v. de realisatie van 
schoolgebouwen en de sportaccommodaties in Zuidlaren.

Vries, 27 oktober 2020

De raad voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen, voorzitter

P. Koekoek, griffier


