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Geachte raadsleden, 

Op 8 maart 2022 zijn vragen gesteld over de mogelijkheden van een professioneel onderzoek naar
een blauwe zone in een deel van het centrum van Zuidlaren. Het gaat om de De Millystraat,
Kerkbrink en de Kerkstraat.

De portefeuillehouder heeft toegezegd met een voorstel te zullen komen, in de veronderstelling dat
de kosten van een degelijk onderzoek rond de € 8.000,- zouden bedragen. Na ontvangst van een
aantal offertes blijken de kosten vele malen hoger te zijn, de goedkoopste offerte voor een volledig
onderzoek bedraagt namelijk € 57.500,-.

Wij zijn van mening dat deze investering niet verantwoord is om een tweetal redenen:

- De kosten van het onderzoek zijn erg hoog, terwijl slechts een klein deel van het centrum
wordt betrokken in het onderzoek. Wij vinden de te maken kosten niet in verhouding staan.

- Zoals u weet zijn we bezig met het ontwikkelen van het centrumplan Zuidlaren. In dit plan
wordt ruime aandacht besteed aan parkeren en parkeerproblematiek. Wellicht dat hiermee
de ervaren parkeerproblematiek wordt opgelost, bijvoorbeeld door meer parkeerruimte te
creëren bij de Prins Bernardhoeve. Wij geven de voorkeur aan een integraal onderzoek voor
het hele centrum van Zuidlaren. Het instellen van een blauwe zone kan dan een van de
onderzoeksvragen zijn.

Gelet op het vorengaande heeft het college besloten om nu geen onderzoek te doen naar de
effecten van een blauwe zone in Zuidlaren en de uitkomst centrumontwikkeling af te wachten.
In het vertrouwen u hiermede voldoende te hebben ingelicht. 

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders

P. Koekoek drs. M.J.F.J. Thijsen
gemeentesecretaris burgemeester
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