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omdat onze gemeente ook morgen leefbaar moet zijn 
 
 
Aan:        Van:         
 
 
 
 
 
 
Vries, 14 augustus 2018 
 
Onderwerp: Voortgang Nieuwbouw 
 
 
Geacht college, 
 
De fractie van Leefbaar Tynaarlo vraagt uw aandacht voor het volgende. 
 
“De overspannen situatie op de bouwmarkt stelt de gemeente Tynaarlo opnieuw voor een 
tegenvaller. De nieuwbouw van obs Het Oelebred in het dorp Tynaarlo loopt bijna een half jaar 
vertraging op”.  
 
Dit citaat lazen wij vanochtend in het Dagblad van het Noorden. Als oorzaak wordt door 
Stichting Baasis de hoogconjunctuur in de bouw in de aangegeven. De nieuwbouw van Het 
Oelebred maakt deel uit van een grote nieuwbouwoperatie van schoolgebouwen en 
sportaccommodaties in de gemeente, waar ruim 22 miljoen euro mee is gemoeid.  
 
Alleen al voor de bouw van OBS de Vijverstee moest in 2016 de bouwbegroting met 1,1 mio 
worden verhoogd. Deze ontwikkeling baart de fractie van Leefbaar Tynaarlo zorgen. 
 
Kunt u ons aangeven in hoeverre de ruim 22 miljoen nog realistisch is voor de uitvoering van 
de nieuwbouwoperatie van schoolgebouwen en sportaccommodaties en hoeveel u verwacht dat 
dit zal gaan afwijken.  
 
Voor de nieuwbouw van de sportaccommodaties bij de Wenakkers in Zuidlaren dienen we ook 
nog gronden aan te kopen van o.a. Lentis. Door de hoogconjunctuur zullen ook die 
grondprijzen substantieel hoger uitvallen. Kunt u ons informeren over de voortgang en of de 
begroting toereikend genoeg is voor aankoop van gronden.  
 
Nu de Gemeente eigenaar is van het PBH terrein rijst de vraag, kijkt u ook naar nieuwbouw 
van de sportaccommodaties op dit terrein ipv bij de Wenakkers nu dit al gemeentegrond is.    
 
in afwachting van uw omgaande reactie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de raadsfractie van Leefbaar Tynaarlo 
 
C.H. Kloos 
Fractievoorzitter 

College van B&W van de  
gemeente Tynaarlo 
Kornoeljeplein 1 
9481 AW Vries  
 
In afschrift aan de gemeenteraad 

De raadsfractie van Leefbaar Tynaarlo 


	Beantwoording vr Leefbaar Tynaarlo - Voortgang nieuwbouw accommodatiebeleid
	Fractie Leefbaar Tynaarlo Voortgang nieuwbouw

